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Determina a concessionária de 
energia elétrica a disponibilizar em 
seu sítio eletrônico o valor mensal de 
repasse às Prefeituras referente à 
Contribuição de Iluminação Pública - 
CIPr e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

D E C R E T A :

Art. Io. Fica obrigada a concessionária de energia elétrica, situada no 
Estado do Amazonas, a disponibilizar em seu sítio eletrônico o valor mensal do 
repasse às Prefeituras Municipais referente à Contribuição de Iluminação Pública 
- CIP.

§ I o. As informações previstas no caput deverão constar em local visível 
e de livre acesso a qualquer consumidor.

§ 2o. A concessionária terá o prazo de 90 (noventa) dias para se adequar 
a presente Lei.

Art. 2o. O descumprimento ao que dispõe a presente Lei acarretará a 
concessionária do serviço multa por dia no valor correspondente a 1.000 (mil) 
UFIR's, que será revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, criado 
pela Lei n° 2.228, de 29 de junho de 1994.

Art. 3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas,



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

JUSTIFICATIVA

Objetiva-se com o presente Projeto de Lei determinar que a 
concessionária de energia elétrica, situada no Estado do Amazonas, disponibilize 
em seu sítio eletrônico o valor mensal do repasse às Prefeituras Municipais 
referente à Contribuição de Iluminação Pública - CIP.

A divulgação de tais informações será de extrema importância para a 
transparência da gestão, boa aplicação dos recursos e para a melhoria da 
qualidade do serviço de iluminação pública nos municípios

Disponibilizar os números em locais visíveis e de fácil acesso na internet 
possibilita ao cidadão comum acompanhar de forma direta um tema que reflete 
diretamente na economia do mesmo.

Por essa razão, e por revestir-se de mérito e contribuir para a 
transparência dos atos de gestão, solicito aos Nobres Pares a aprovação da 
presente matéria.

Manaus, 10 dias do mês de outubro de 2016.

De| , .. _______
Presidente dq/Comissão de Geodiversidade, 

Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia na ALEAM


