
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 369/2019 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 369/2019 

 

Autoriza a Companhia Espírito-Santense de 

Saneamento – CESAN a conceder isenção ou 

redução das tarifas de água e de esgoto dos 

imóveis atingidos por enchentes e 

alagamentos nos municípios, e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica a Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN autorizada a conceder 

isenção ou redução das tarifas de água e de esgoto dos imóveis atingidos por enchentes e 

alagamentos causados pelas chuvas que ocorrerem nos municípios, desde que decretado 

estado de emergência ou calamidade pública pelo Chefe do Poder Executivo correspondente. 

 

Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos em relação às tarifas relativas a 30 (trinta) 

dias seguintes ao da ocorrência da enchente ou do alagamento. 

 

Art. 2º A decisão que conceder a isenção ou a redução prevista no art. 1º desta Lei implicará a 

restituição das importâncias recolhidas a título de tarifa de água e de esgoto, na forma 

regulamentar, podendo o aludido benefício ser objeto de compensação nas faturas posteriores. 

 

Art. 3º Para efeito de concessão dos benefícios de que trata esta Lei, serão elaborados pelos 

setores técnicos da CESAN relatórios com a relação dos imóveis afetados pelas enchentes e 

alagamentos. 

 

§ 1º Fica a CESAN obrigada a disponibilizar meios necessários para o cadastro de famílias e 

comerciantes vítimas de enchentes para a concessão de isenção ou redução de tarifas. 

 

§ 2º Consideram-se, para efeitos desta Lei, imóveis atingidos por enchentes e alagamentos 

aqueles edificados que sofreram danos físicos ou nas instalações elétricas ou hidráulicas, ou 

com a destruição de móveis e eletrodomésticos, decorrentes da invasão irresistível das águas. 
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§ 3º Os relatórios elaborados pela CESAN deverão ser adotados como fundamento para os 

despachos concessivos dos benefícios. 

 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data de sua publicação oficial. 

 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”  

 

Sala das Sessões, 21 de maio de 2019. 

 

 

FABRÍCIO GANDINI 

Deputado Estadual 

 

 

 

Em 27 de maio de 2019.  

 

 

________________________  

Wanderson Melgaço Macedo  

Diretor de Redação – DR  

 

 
Cristiane/Ernesta/Ayres 

ETL nº 282/2019 
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