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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 257/2022 

 

Obriga as empresas responsáveis pela 

prestação do serviço público de saneamento 

básico, no Estado do Espírito Santo, a 

promoverem a ligação ao sistema de 

saneamento dos imóveis que não efetuaram a 

ligação de sua residência ou comércio à 

referida estrutura oferecida. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66 da Constituição Estadual e tendo aprovado o 

presente Projeto de Lei nº 452/2021, resolve enviá-lo a S. Exa., o Senhor Governador do 

Estado, para os fins constitucionais. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam as empresas responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento 

básico, no Estado do Espírito Santo, obrigadas a promoverem a ligação ao sistema de 

saneamento dos imóveis que não efetuaram a ligação de sua residência ou comércio à referida 

estrutura oferecida pelas empresas. 

 

Parágrafo único. A ligação ao sistema de saneamento nos termos do caput deste artigo será 

efetuada pelas empresas após o decurso do procedimento de fiscalização e de notificação para 

regularização, efetuada pelas respectivas Secretarias de Meio Ambiente dos municípios. 

 

Art. 2º A ligação ao sistema de saneamento, quando efetuada pelas empresas responsáveis 

pela prestação do serviço público de saneamento básico, não exime o usuário do pagamento 

de eventuais penalidades aplicadas pelas respectivas Secretarias de Meio Ambiente dos 

municípios, após a regular notificação para a correta ligação ao sistema de saneamento. 

 

Art. 3º Os custos de ligação ao sistema de saneamento, quando promovidos pelas empresas 

responsáveis pela prestação do serviço público de saneamento básico, poderão ser cobrados 

do usuário na respectiva fatura de prestação do serviço, em, no mínimo, 12 (doze) parcelas de 

igual valor. 

 

Parágrafo único. O número de parcelas para pagamento dos custos de ligação ao sistema de 

saneamento poderá ser ampliado por meio de livre negociação entre a empresa responsável 

pela prestação do serviço público de saneamento básico e o usuário. 

 

Art. 4º Aos usuários que promoverem a ligação ao sistema de saneamento, oferecido pelas 

empresas, poderá ser concedido um desconto na tarifa do serviço, por prazo determinado, a 

ser estipulado previamente pelas empresas responsáveis pela prestação do serviço público de 

saneamento básico. 

 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber. 
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação 

oficial. 

 

Palácio Domingos Martins, 30 de novembro de 2022.  
 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

DARY PAGUNG 

1º Secretário 

 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

2º Secretário 
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