
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 327/2020 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 327/2020 
 

Altera a Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 2001, que 

define as taxas devidas ao Estado em razão do exercício 

regular do Poder de Polícia e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º A Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 2001, que define as taxas devidas ao Estado em razão do 

exercício regular do Poder de Polícia e dá outras providências, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

“Art. 1º As taxas devidas ao Estado em razão do exercício regular do Poder de Polícia ou pelos 

serviços prestados ou postos à disposição dos contribuintes têm como fato gerador as atividades 

estatais discriminadas nas Tabelas I, II, III, IV, V, VI, VI-A, VII, VIII, IX e nos Anexos que são 

partes integrantes desta Lei. 

 

(...).” (NR) 

 

“Art. 2º O valor da base de cálculo, para cobrança das taxas de que trata esta Lei, será o Valor de 

Referência do Tesouro Estadual – VRTE, sendo que: 

 

I - os valores para efeito de cobrança das taxas são as constantes das Tabelas I, II, III, IV, V, VI, 

VI-A, VII, VIII e IX que acompanham esta Lei; e 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 2º Fica acrescida a Tabela VI-A na Lei nº 7.001, de 2001, nos termos do Anexo Único desta Lei. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos para fatos geradores que 

ocorram a partir de 1º de janeiro de 2021.” 

 

Em 09 de junho de 2020. 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 
Ayres 

ETL nº 274/2020 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-

estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ANEXO ÚNICO 

 

“TABELA VI-A 

 

TAXAS DE REGULAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS HÍDRICAS E OUTRAS TAXAS PELA 

UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO 

CONTRIBUINTE OU POSTOS À SUA DISPOSIÇÃO. 

(SEAMA/AGERH) 

 

Classificação Fato Gerador 
Valor em 

VRTE 

1 
Outorga de direito de uso de recursos hídricos - Modalidade: 

Autorização 

 

1.1 Captação de água  

1.1.1 Captação de água subterrânea por meio de poço manual isento 

1.1.2 Captação de água subterrânea por meio de poço tubular 157 

1.1.3 
Captação de água subterrânea para fins de rebaixamento de nível 

de água em mineração 
4000 

1.1.4 
Captação de água subterrânea para fins de rebaixamento de nível 

de água em obras cíveis 
400 

1.1.5 Captação de água em surgência (nascente ou poço escavado) 157 

1.1.6 
Captação direta em corpo de água superficial em propriedades 

com no máximo 25 hectares 

Isento 

1.1.7 
Captação direta em corpo de água superficial em propriedades 

com mais de 25 hectares 

157 

1.2 Captação em barramento  

1.2.1 Captação em barramento até 02 hectares de área alagada Isento 

1.2.2 Captação em barramento de 02 até 15 hectares de área alagada 157 

1.2.3 Captação em barramento de 15 até 30 hectares de área alagada 356 

1.2.4 Captação em barramento com 30 ou mais hectares de área alagada 563 

1.3 Barramento  

1.3.1 Barramento até 02 hectares de área alagada sem captação isento 

1.3.2 Barramento de 02 até 05 hectares de área alagada sem captação 141 

1.3.3 Barramento de 05 até 10 hectares de área alagada sem captação 212 

1.3.4 Barramento com10 ou mais hectares de área alagada sem captação 283 

1.4 Outros  

1.4.1 Lançamento de efluente em corpo de água 600 

1.4.2 Uso de água para fins de aquicultura 600 

1.4.3 Desvio, canalização e/ou retificação de curso de água 157 

1.4.4 Dragagem, limpeza ou desassoreamento de corpo hídrico 157 

1.4.5 Travessia de corpo de água 157 

1.4.6 Aproveitamento hidrelétrico menor ou igual a 1 Mw 1616 

1.4.7 
Dragagem em curso de água ou em cava aluvionar para fins de 

extração mineral 157 

1.4.8 Travessia Rodoferroviária (pontes e bueiros) 157 

1.4.9 Outros usos que alterem o regime de um corpo de água 157 

2 
Outorga de direito de uso de recursos hídricos - Modalidade: 

Concessão  

2.1 Captação de água  

2.1.1 Captação de água subterrânea por meio de poço manual isento 

2.1.2 Captação de água subterrânea por meio de poço tubular 200 

2.1.3 
Captação de água subterrânea para fins de rebaixamento de nível 

de água em mineração 
4000 

2.1.4 
Captação de água subterrânea para fins de rebaixamento de nível 

de água em obras cíveis 
400 
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Classificação Fato Gerador 
Valor em 

VRTE 

2.1.5 Captação de água em surgência (nascente ou poço escavado) 200 

2.1.6 Captação direta em corpo de água superficial 200 

2.2 Captação em barramento  

2.2.1 Captação em barramento até 02 hectares de área alagada isento 

2.2.2 Captação em barramento de 02 até 05 hectares de área alagada 439 

2.2.3 Captação em barramento de 05 até 10 hectares de área alagada 687 

2.2.4 Captação em barramento com 10 ou mais hectares de área alagada 935 

2.3 Barramento  

2.3.1 Barramento até 02 hectares de área alagada sem captação isento 

2.3.2 Barramento de 02 até 15 hectares de área alagada sem captação 170 

2.3.3 Barramento de 15 até 30 hectares de área alagada sem captação 255 

2.3.4 
Barramento com 30 ou mais hectares de área alagada sem 

captação 
340 

2.4 Outros  

2.4.1 Lançamento de efluente em corpo de água  732 

2.4.2 Uso de água para fins de aquicultura 732 

2.4.3 Desvio, canalização e/ou retificação de curso de água 200 

2.4.4 Dragagem, limpeza ou desassoreamento de corpo hídrico 200 

2.4.5 Travessia de corpo de água 200 

2.4.6 Aproveitamento de potencial hidrelétrico menor ou igual a 1 Mw 1950 

2.4.7 Aproveitamento de potencial hidrelétrico maior que 1 Mw 2351 

2.4.8 Travessia Rodoferroviária (pontes e bueiros) 157 

2.4.9 Outros usos que alterem o regime de um corpo de água 251 

3 Permissão para uso insignificante (Certidão de Cadastro de 

Uso Insignificante) isento 

4 Outorga preventiva  

4.1 Captação de água  

4.1.1 Captação de água subterrânea por meio de poço manual isento 

4.1.2 Captação de água subterrânea por meio de poço tubular 93 

4.1.3 Captação de água em surgência (nascente ou poço escavado) 93 

4.1.4 Captação direta em corpo de água superficial 93 

4.2 Captação em barramento  

4.2.1 Captação em barramento até 02 hectares de área alagada isento 

4.2.2 Captação em barramento de 02 até 15 hectares de área alagada 232 

4.2.3 Captação em barramento de 15 até 30 hectares de área alagada 377 

4.2.4 Captação em barramento com 30 ou mais hectares de área alagada 522 

4.3 Barramento  

4.3.1 Barramento até 02 hectares de área alagada sem captação isento 

4.3.2 Barramento de 02 até 15 hectares de área alagada sem captação 99 

4.3.3 Barramento de 15 até 30 hectares de área alagada sem captação 149 

4.3.4 
Barramento com 30 ou mais hectares de área alagada sem 

captação 
198 

4.4 Outros  

4.4.1 Lançamento de efluente em corpo de água  403 

4.4.2 Uso de água para fins de aquicultura 403 

4.4.3 Desvio, canalização e/ou retificação de curso de água 93 

4.4.4 Dragagem, limpeza ou desassoreamento de corpo hídrico 93 

4.4.5 Travessia de corpo de água 93 

4.4.6 Outros usos que alterem o regime de um corpo de água 93 

5 Outros atos regulatórios  

5.1 Autorização para perfuração de poço tubular 23 

5.2 
Alteração ou Transferência de Titularidade de cadastro de usos 

insignificantes 
31 

5.3 Cadastro de Segurança de Barragem 23 
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Classificação Fato Gerador 
Valor em 

VRTE 

5.4 Classificação da Segurança de Barragem 100 

5.5 Simulação da barragem (por barragem)  

5.5.1 Análise hidrológica sem vistoria técnica 600 

5.5.2 Análise hidrológica com vistoria técnica 900 

5.6 
Transferência de titularidade de outorga de direito de uso de 

recursos hídricos 185 

5.7 Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH  

5.7.1 DRDH até 1 Mw 1602 

5.7.2 DRDH igual ou maior que 1 Mw 1923 

5.7.3 Alteração de DRDH 1602 

5.7.4 Prorrogação de DRDH 801 

5.8 Defesa em 1ª Instância Administrativa isento 

5.9 Consulta prévia 20 

5.10 Renovação de processo de outorga 128 

5.11 Outras autorizações ou declarações 30 

6 
Outras taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços 

públicos prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição 
 

6.1 Certidão Negativa / Positiva de Débitos em Recursos Hídricos 20 

6.2 2º Via de documentos 16 

6.3 Desarquivamento de Processos para fotocopiar 35 

6.4 Fotocópia (por folha) 1 

6.5 Outras taxas 20 

” 
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