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PROJETO DE LEI Nº.:            /2019 
 

 

Dispõe sobre a Tarifa Social de 

Energia Elétrica, Água e Esgoto dos 

imóveis classificados na categoria 

residencial e dá outras providências. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 
Art. 1

o
  A Tarifa Social de Energia Elétrica, Água e Esgoto, para os consumidores 

enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, caracterizada por descontos 

incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial e rural das distribuidoras de 

energia elétrica, água e esgoto, será aplicada aos inscritos no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico. 

 

Art. 2
o
  A Tarifa Social de Energia Elétrica, Água e Esgoto, a que se refere o art. 1

o
, 

será aplicada para as unidades consumidoras classificadas na Subclasse Residencial 

Baixa Renda, desde que atendam pelo menos uma das seguintes condições:  

 

I - Programa Bolsa Família do Governo Federal; 

 

II - Programa Bolsa Capixaba do Governo Estadual; 

 

III - Programa do Benefício de prestação continuada da Assistência Social - BPC (art. 

20 da Lei n° 8.742, de 07/12/1993); 

 

IV -  Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa I; 

 

V - Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades - Recursos FDS; 

 

§1º O imóvel beneficiário da tarifa social deve estar localizado no município onde o 

usuário esteja cadastrado no programa social, com exceção do Benefício de Prestação 

Continuada – BPC (válido em todo território nacional). 

§ 2
o
  A Tarifa Social será aplicada somente a uma única unidade consumidora por 

família de baixa renda.  
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§3º Caso a família deixe de utilizar o imóvel beneficiário da tarifa social, deverá 

comunicar à Concessionaria do serviço para que seja efetuada a devida alteração 

cadastral, exceto os imóveis dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha 

Vida – Faixa I e Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades - Recursos FDS (Fundo 

de Desenvolvimento Social). Nestes casos, a Tarifa Social será cadastrada pelo período 

de vigência dos contratos de financiamento sem necessidade de renovação até o fim 

deste prazo. 

§ 4
o
  Será disponibilizado ao responsável pela unidade familiar o respectivo Número de 

Identificação Social - NIS, acompanhado da relação dos NIS dos demais familiares.  

 

Art. 3
o
 Ficam os órgãos públicos no Estado do Espírito Santo, responsáveis pelo 

cadastramento e homologação dos programas previstos no art. 2º, obrigados a informar 

do direito da tarifa social ao beneficiário e comunicar as concessionarias e 

permissionárias de Energia Elétrica, Água e Esgoto da aptidão do beneficiário ao 

ingresso no programa de Tarifa Social. 

 

Parágrafo Único - A comunicação sobre a qual se refere o artigo acima deve ser 

emitida de imediato pelo órgão público responsável pelo cadastramento e homologação 

do cidadão que preenche os requisitos dispostos no artigo 2º desta lei. 

 

Art. 4
o
  Ficam as concessionarias e permissionárias de Energia Elétrica, Água e Esgoto, 

após recebimento das informações dos órgãos públicos, obrigadas concederem o 

benefício da Tarifa Social, ao cidadão que preencher os requisitos necessários desta lei. 

      

Art. 5
o
  O imóvel perderá, automaticamente, o benefício da tarifa social caso não sejam 

observadas as disposições estabelecidas nesta Lei. 

 

Art. 6
o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Sala das Sessões, 02 de outubro de 2019. 

 

 

 

ALEXANDRE XAMBINHO 

ALEXANDRE ARAUJO MARÇAL 

DEPUTADO ESTADUAL – REDE 
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JUSTIFICATIVA 
 

Estamos apresentando essa proposição com o objetivo reduzir o 

custo das tarifas de energia elétrica, água e esgoto para as 

famílias de baixa renda que preenchem os requisitos expostos 

neste projeto de lei. 

 

A redução representará um importante acréscimo de renda 

auferido por essas famílias, e que certamente se destinará a 

atender a outras despesas essenciais, como alimentação, 

educação e saúde, entre outras. 

 

A presente proposição visa automatizar a concessão da tarifa 

social de energia elétrica, água e esgoto, uma vez que grande 

parte da população capixaba que tem direito ao referido 

benefício, acaba por não usufruir dele, pois o desconhece. 

 

Com a automatização das referidas tarifas sociais, todos que 

possuem direito ao benefício poderão gozar do mesmo, sendo 

dispensada a atual burocracia existente para sua concessão. 

 

Pelo exposto pedimos aos Nobres Pares pela APROVAÇÃO 

desta proposição e ao Excelentíssimo Senhor Governador a 

Sanção.  
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