
 

 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 326/2019 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 326/2019 

 

Regulamenta a substituição de medidores de consumo 

de energia elétrica nas Unidades de Consumo (UCs) em 

residências, pontos comerciais, industriais, entidades da 

sociedade civil, igrejas, sindicatos e afins. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Os medidores de consumo de energia elétrica das concessionárias que fornecem energia elétrica 

às Unidades de Consumo (UCs) em residências, pontos comerciais, industriais, entidades da sociedade 

civil, igrejas, sindicatos e afins no Estado do Espírito Santo só poderão ser substituídos com a prévia 

comunicação por parte da concessionária ao cliente e detentor da guarda do medidor no prazo mínimo de 

15 (quinze) dias e com a ciência do guardador da unidade de consumo por manifestação escrita. 

 

§ 1º Caso o guardador não dê ciência ou dificulte a ciência da comunicação poderá, no prazo de 60 

(sessenta) dias, a concessionária, por meio de vizinhos, cientificar da necessidade da troca do medidor e, 

decorrido este prazo, substituir o medidor. 

 

§ 2º A concessionária não poderá substituir o medidor e alegar violação de lacres, ou qualquer 

danificação ao medidor em substituição e tampouco alegar perda de medição de energia e cobranças 

futuras. 

 

§ 3º As violações deverão ser registradas no momento da troca, que será feita com a presença do guardião 

dos medidores que assinará a comunicação do caso violado ou se oporá à ciência, não assinando o 

registro. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 07 de maio de 2019. 

 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 

 

Em 10 de maio de 2019. 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
Léia/Ayres/Ernesta 
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