
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 211/2020 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 211/2020 

 

Autoriza o Poder Executivo a conceder 

isenção da taxa mínima das tarifas de água, 

esgoto e energia elétrica às microempresas e 

empresas de pequeno porte no Estado do 

Espírito Santo durante período determinado 

pelo poder público, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder junto à Companhia Espírito-Santense 

de Saneamento – CESAN e junto à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. a 

isenção da taxa mínima das tarifas de água, esgoto e energia elétrica às microempresas e 

empresas de pequeno porte que comprovarem a aferição apenas da taxa mínima de suas 

contas. 

 

Parágrafo único. O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas 

e empresas de pequeno porte, a que se refere o caput deste artigo, dar-se-á em razão do 

impedimento por parte do poder público de que as mesmas pudessem funcionar em razão da 

pandemia do Covid-19. 

 

Art. 2º As microempresas e empresas de pequeno porte deverão procurar a Companhia 

Espírito-Santense de Saneamento – CESAN e a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia 

S.A. para comprovar que ficaram fechadas durante o período a que se refere esta Lei. 

 

Art. 3º Caberá à Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN e à EDP Espírito 

Santo Distribuição de Energia S.A. verificarem a documentação que comprove quais 

empresas foram impedidas de funcionar durante o período determinado pelo poder público. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 

próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 1º de abril de 2020. 

 

 

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 

 

 

 

Em 12 de maio de 2020. 

 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Ayres/Ernesta 

ETL nº 204/2020 
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