
 

 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 146/2021 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 146/2021 

 

Dispõe sobre a proibição da cobrança de juros 

e/ou multas sobre dívidas referentes aos 

serviços públicos essenciais de fornecimento 

de água, de tratamento de esgoto e de energia 

elétrica contraídas no período de calamidade 

pública, no âmbito do Estado, em face da 

pandemia de COVID-19. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica proibida a cobrança de juros e/ou multas sobre dívidas relativas aos serviços 

públicos essenciais de fornecimento de água, de tratamento de esgoto e de energia elétrica, 

pelas concessionárias desses serviços, contraídas no período de calamidade pública, no âmbito 

do Estado, em face da pandemia de COVID-19. 

 

Art. 2º As referidas dívidas mencionadas no art. 1º desta Lei poderão ser parceladas em até 10 

(dez) vezes sem juros. 

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e perdurará seus efeitos enquanto 

for mantida a emergência e calamidade pública decorrentes do novo Coronavírus. 

 

Sala das Sessões, 20 de abril de 2021. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual  

 

Em 04 de maio de 2021. 

___________________ 

Jarlos Nunes Sobrinho 

Diretor de Redação – DR 
Cristiane/Luciana/Ernesta 
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