
 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 207/2019 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 207/2019 
 

Obriga as concessionárias prestadoras do 

serviço de fornecimento de energia elétrica 

no Estado do Espírito Santo a disponibilizar 

na conta de energia informativo acerca da 

data de renovação da Tarifa Social de 

Energia Elétrica - TSEE. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Nesta Lei estamos abrangendo os direitos do consumidor, que determina a 

necessidade de se demonstrar claramente as informações lançadas em faturas de cobrança. 

 

Art. 2º Fica determinada a obrigatoriedade das concessionárias prestadoras do serviço de 

fornecimento de energia elétrica no Estado do Espírito Santo disponibilizar na conta de 

energia informativo acerca da data de renovação da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE. 

 

§ 1º O informativo de que trata o caput deste artigo deverá ser disponibilizado com 03 

(três) meses de antecedência da data do vencimento do cadastro, e de forma reiterada nas 

faturas vincendas. 

 

§ 2º O informe de vencimento do cadastro de Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE 

deverá ser escrito na fatura de energia elétrica, em local de fácil visualização, em negrito e 

em caixa alta. 

 

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

 

Sala das Sessões, 21 de março de 2019. 

 

VANDINHO LEITE 

Deputado Estadual - PSDB 
 

Em 27 de março de 2019. 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
Léia/Ayres/Ernesta 
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