
Excelentíssimo Senhor Presidente. 

  

O vereador que este subscreve apresenta à consideração de vossa excelência e do 

colendo plenário o seguinte: 

 

 

PROJETO DE LEI 059/2020 

ALTERA PARCIALMENTE A LEI 

MUNICPAL nº 3.967, de 26 de 

dezembro de 2002, CRIANDO O 

PARÁGRAFO ÚNICO NO ART. 4º.  

 
 

 Art. 1º Cria o parágrafo único no art. 4º da Lei Municipal 3.967/02, com a seguinte 

redação:  

 

“Art. 4º ... 

 

Parágrafo Único: Os “Créditos de Energia Solar” resultantes da conexão dos 

sistemas de energia solar fotovoltaica na rede de energia elétrica convencional, utilizados 

no sistema de compensação de créditos, deverão ser deduzidos do consumo medido pela 

empresa concessionária distribuidora, de forma individualizada por consumidor, para 

formar a base de cálculo prevista no caput.  

 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

 

 

  SALA DAS SESSÕES, 24  de junho de 2020.  

 
 

Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva - CHICO 

Bancada do PSB  

 

 

Vereadora Beatriz Souza  

Bancada do PSB  



 
 
 

JUSTIFICATIVA  

 

A energia elétrica gerada a partir da luz do sol, que é estrela central do sistema 

solar , a energia fotovoltaica é produzida por meio da ação de dois prótons que se fundem 

em uma partícula e liberam pósitrons, neutrinos e energia. Desta forma, o processo começa 

a partir da conversão do hidrogênio em hélio, que concede a energia por meio da radiação. 

 

Em virtude da queda dos custos da aquisição, a energia solar fotovoltaica se 

consolida como fonte de energia alternativa economicamente acessível para sistemas 

isolados (chamados de Off grid, atualmente). Neste sentido, os sistemas fotovoltaicos eram 

utilizados, principalmente, em locais com baixa densidade de carga e que não possuem 

conexão á rede elétrica convencional. Entretanto, com o desenvolvimento da tecnologia 

eles passaram a funcionar conectados á rede e foram divididos entre sistemas centralizados 

ou de geração distribuída.  

 

O investimento para os consumidores ainda é considerável, contudo, mais 

atrativo e despertando sua utilização inclusive pelo sistema de compensação de créditos 

com as concessionárias.  

  

Sendo um investimento de geração de energia de iniciativa do consumidor, não 

é justo que este ainda pague contribuição de iluminação pública sobre a energia que ele 

próprio produz.  

 

 

 

  SALA DAS SESSÕES, 24 de junho de 2020.  

 
 
 

Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva -CHICO 

PSB 

 

 

Vereadora Beatriz Souza  

PSB 


