
 
 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 316/2018 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 316/2018 

 

Estabelece condições e prazos legais às 

concessionárias de serviços públicos, no 

Estado do Espírito Santo, para informações 

gerais ao consumidor e quanto às relações de 

consumo e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º As empresas concessionárias de serviços públicos, no Estado do Espírito Santo, no 

âmbito das relações de consumo e observadas as regras complementares e não conflitantes, de 

origem federal, obrigar-se-ão a: 

 

I - informar ao consumidor: 

 

a) sobre as questões diversas que lhe sejam endereçadas de interesse geral ou particular, no 

prazo de cinco dias; 

 

b) a interrupção de quaisquer fornecimentos de bens e serviços, por motivo de inadimplência, 

que ocorrerá no prazo de não menos trinta dias; 

 

c) quaisquer alterações, suspensões provisórias, ou modo de fornecimento do bem ou serviço 

de ordem técnica, que venham a proceder no prazo de não menos sete dias; 

 

d) após a interrupção do fornecimento do bem ou serviço público, resultante de reincidência 

do consumidor, na inadimplência do pagamento de taxas ou tarifas, a inclusão do nome dele 

no cadastro restritivo do sistema de crédito no prazo de não menos sete dias do fato; 

 

II - voltar a fornecer ao consumidor o bem ou serviço público interrompido, por falta de 

pagamento, após quitação do débito ou pagamento da primeira parcela do acordo 

administrativo em vinte e quatro horas. 

 

§ 1º O consumidor inadimplente que pagar, à vista, o débito para com as empresas 

concessionárias de serviço público não arcará com o ônus dos encargos incidentes resultantes 

da inadimplência. 
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§ 2º As empresas concessionárias de serviços públicos manterão tabela de informação de 

encargos e ônus incidentes à inadimplência, à vista do consumidor, em cada unidade de 

atendimento público. 

 

Art. 2º Em caso de suspensão não programada do serviço decorrente de força maior ou de 

outro acontecimento imprevisível, as concessionárias que atuam no Estado do Espírito Santo 

ficam obrigadas a informar ao consumidor, em até vinte e quatro horas após a suspensão: 

 

I - a causa da suspensão do serviço; 

 

II - as áreas abrangidas pela suspensão do serviço; e 

 

III - a previsão de retorno. 

 

§ 1º As informações estarão disponíveis de forma atualizada na página oficial da 

concessionária na internet e em suas redes sociais, sem prejuízo da divulgação por outros 

meios previstos em legislação específica ou no contrato de concessão. 

 

§ 2º Em caso de suspensão programada, as informações referidas no caput e no §1º estarão 

disponíveis ao consumidor com antecedência mínima de setenta e duas horas. 

 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei em todos os aspectos necessários a 

sua efetiva aplicação. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2018. 

 

 

AMARO NETO 

Deputado Estadual 

 

 

 

Em 04 de dezembro de 2018. 

 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
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