
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 
ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Visando adequar o Projeto de Lei nº 312/2020 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 312/2020 
 

Dispõe sobre a garantia, pelo Poder Público, 

de condições de acesso e fruição dos Serviços 

de Emergência e de Utilidade Pública, por 

meio telefônico, nas áreas rurais do Estado do 

Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA:  

 
 
Art. 1º O Poder Público garantirá condições de acesso e fruição dos Serviços de Emergência 

e de Utilidade Pública, por meio telefônico, nas áreas rurais do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Para os fins desta Lei, aplicam-se as seguintes definições previstas na Resolução 

ANATEL nº 357, de 15 de março de 2004: 

 

I - Serviço de Utilidade Pública: serviço reconhecido pelo Poder Público, que disponibiliza ao 

público em geral a prestação de serviços de interesse do cidadão, mediante, dentre outras 

formas, a utilização de código de acesso telefônico de fácil memorização; 

 

II - Serviço Público de Emergência: modalidade de Serviço de Utilidade Pública que 

possibilita atendimento imediato à pessoa sob risco iminente da vida, ou de ter sua segurança 

pessoal violada. 

 
Art. 3º Para o cumprimento do estabelecido no art. 1º desta Lei, o Poder Público 

disponibilizará em locais de acesso público de todas as regiões rurais, quando essas não 

possuírem acesso à telefonia móvel, no mínimo, uma linha de telefonia fixa. 

 
Parágrafo único. Poderão ser estabelecidos mecanismos de estímulo à implementação do 

previsto nesta Lei à concessionária responsável pelos serviços de telefonia fixa. 
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 26 de maio de 2020. 

 

 

SERGIO MAJESKI 
DEPUTADO ESTADUAL – PSB 

 

 

 

Em 03 de junho de 2020. 

 

 

_________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
 

 
Luciana/Ayres 

ETL nº 268/2020 
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