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PROJETO DE LEI Nº           /2019 
 

“Limita o valor da taxa de coleta, afastamento e 

tratamento de esgoto ao percentual de coleta de 

esgoto referido a água consumida no Estado do 

Espírito Santo”. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA 

 

Art. 1º. O valor cobrado a título da tarifa de coleta, afastamento e tratamento de esgoto 

pela concessionária de abastecimento de água e esgotamento sanitário não excederá ao 

índice de coleta de esgoto referido a água consumida no Estado do Espírito Santo. 

 

§1º. O índice de cobertura de coleta de esgoto será baseado nos dados do Sistema 

Nacional de Informações Sobre Saneamento vinculado à Secretaria Nacional de 

Saneamento (SNS) do Ministério do Desenvolvimento Regional. 

 

§2º. A limitação da tarifa tratada no art. 1º valerá apenas para a categoria residencial. 

 

Art. 2º O Poder Executivo Estadual regulamentará esta Lei. 

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

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 20 de março de 2019. 

 

 

 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO                                                                                                                               

Deputado Estadual  

Presidente da Comissão de Finanças 

Subcorregedor Geral 

Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor 

Membro Efetivo da Comissão de Segurança 
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JUSTIFICATIVA 

 

 O presente Projeto de Lei visa limitar a tarifa de coleta, afastamento e 

tratamento de esgoto cobrado pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – 

CESAN ao percentual de cobertura de coleta de esgoto apresentado pelo Sistema 

Nacional de Informações Sobre Saneamento - SNIS. 

 A resolução nº 020 de 16 de julho de 2018 da Agência de Regulação de Serviços 

Públicos - ARSP, reajustou os valores cobrados por metro cúbico para a prestação de 

serviço público de esgotamento sanitário, conforme tabela abaixo: 
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 Ocorre que, convertendo o valor da tarifa de esgotamento sanitário da categoria 

residencial em percentuais, observamos a cobrança de, aproximadamente, 80% (oitenta por 

cento) do valor da tarifa de consumo de água, entretanto, não há critério ou fundamento 

legal que justifique a cobrança desse percentual ao consumidor do Espírito Santo. 

 É indiscutível a insuficiência do serviço de coleta e tratamento de esgoto, em 

contrapartida, a tarifa cobrada para o serviço é desproporcional, uma vez que, não há 

cobertura suficiente de coleta de esgoto, tão pouco para o devido tratamento e a população 

é cobrada individualmente como se o serviço estivesse sendo efetivamente realizado. 

Portanto, pretende-se equilibrar a prestação do serviço com valor pago, utilizando dados do 

Ministério das Cidades como parâmetro legal para instituir o custo da atividade sanitária. 

 O Espírito Santo é o estado que tem o menor índice de atendimento de esgoto 

referido aos municípios atendidos com água na Região Sudeste, apenas 52,23%, e o 

índice de coleta de esgoto em todo Estado é de 54,39%. Em se tratando de esgoto 

tratado referido à água consumida o percentual é de 41,77%, o restante que é 

produzido é jogado diretamente nos rios, córregos e mar. Estes dados são do lançamento de 

diagnósticos do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), de 2017. 

 Portanto, o critério a ser fixado para estipular o valor da tarifa de coleta, afastamento 

e tratamento de esgoto, deve ser baseado no percentual de esgoto tratado em relação a água 

consumida que, atualmente, é de 41,77%, segundo o Ministério do Desenvolvimento 

Regional. Dessa forma, utilizando-se fundamento fático-jurídico para sustentar eventual 

tarifa estabelecida.  

Por fim, diante da necessidade de promover o equilíbrio na cobrança de serviço 

público e o serviço prestado, é que ora apresentamos esta proposição, esperando contar 

com o indispensável apoio dos nossos ilustres pares para a sua aprovação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 20 de março de 2019. 

 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO                                                                                                                               

Deputado Estadual - DC 

Presidente da Comissão de Finanças 

Subcorregedor Geral 
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Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor 

Membro Efetivo da Comissão de Segurança 
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