
 
Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2018.  
Circular SIGRAF nº 003/2018. 
Assunto: FIRJAN repudia aumento na taxa de iluminação pública. 
 
Prezado Associado,  
 
Transcrevemos abaixo, matéria extraída do Site do Sistema FIRJAN:  
 
“O Sistema FIRJAN repudia o aumento na taxa de iluminação pública, com a aprovação do 
Projeto de Lei Municipal nº 543/2017.  A nova lei municipal, votada às vésperas do fim do 
exercício legislativo, resulta em um aumento de mais de 200% na contribuição paga pelos 
grandes consumidores, com desestímulo à competividade local. 
 
O estado e o município do Rio de Janeiro passam por um momento crucial para a recuperação 
econômica, tendo a indústria um papel central no processo. E novos aumentos de custos 
atingem diretamente as empresas que lutam pela sobrevivência. 
 
O setor produtivo fluminense, que representa grande parcela dos contribuintes e fomentadores 
da economia, já sofre com os maiores custos de infraestrutura do país, que vão desde a 
fixação das tarifas de energia, gás, gasolina e telecomunicações às alíquotas do ICMS 
incidente sobre os referidos serviços. 
 
No final de 2016 a Assembleia Legislativa já havia aprovado um pacote de aumentos de ICMS, 
tornando a indústria fluminense menos competitiva.  A alíquota incidente sobre energia elétrica 
e telecomunicações subiu para 32% e no caso da gasolina passou para 34%. Tratam-se dos 
maiores custos do país.  São Paulo e Minas Gerais, que concorrem diretamente com o Rio de 
Janeiro pela instalação de empresas, praticam alíquotas de 18% de ICMS sobre a energia. 
 
A infraestrutura deve ser um fator de competitividade, e não um entrave à retomada do 
crescimento. Aumentos dos custos no fornecimento desses serviços desestimulam 
investimentos, prejudicam o ambiente de negócios na capital e, consequentemente, no Estado. 
E podem levar o Rio de Janeiro a um novo e indesejável ciclo de esvaziamento econômico, 
com a fuga maciça de empresas para outros municípios ou estados com menores custos 
tributários. 
 
Com a elevação da taxa de iluminação pública e os sucessivos aumentos na oneração do setor 
industrial, a luz no fim do túnel fica cada vez mais cara e distante.” 
 
Atenciosamente,  

Sistema SIGRAF / ABIGRAF-RJ 

Informamos que nossas circulares são publicadas diariamente no site: www.sigraf.org.br  
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