
Carnnra fuh,tytícyo.f {n Barreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893 /OOOI -7 0
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t<ç,^J1- l'ki''YtÉ' ',otspÕs soBR : A enotatçÃo Do coRTE DE

Ig!ryEgtlrrENro DE Ácun e luz Às sExrAS_FEtRAS,
SABADOS, DOMTNGOS E DtA DE FERIADO, tlO tvtUtttCíptO Oe
BARRETRAS-BAHIA, E oÁ ourRes pRo roÊrucras.,,

a cÂruana MUNtctpAL DE BARREIRAS, ESTADo DA BAHtA, No uso DE
suAS ATR|BUTçOes lecars E REGTMENTATS

APROVA:

Art. 10 - Fica proibido o corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras,
sábados, domingos, vésperas e dia de feriados, no MIunicípio de Barreiras.

Art 2o - As empresas ou concessionárias que infringirem o disposto no caput do
Art. 1o desta Lei ficarão sujeitas a multas eoutras sãnções legais.

§ ío - O valor da multa a ser aplicada às empresas, assim como, as sanÇões
previstas no caput deste arfigo, serão estabeiecidas pela secretaiia Muniàipat
da Fazenda.

§ 20 - os recursos oriundos das murtas ou sançôes deverâo ser apricados em
obras e serviços relacionados às questões eneigéticas e de abastecimento de
água.

Art. 30 - compete a Prefeitura Municipar de Barreiras, através de seus órgãos
e/ou secretarias, a fiscalização e aplicação desta Lei.

Art 40 - Fica proibida a cobrança de taxas para religação de energia erétrica e
de água.

Art. 50 - esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das SessÕes, 30 de janeiro de 2019.

DR. JOSE JÚNIoR
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Senhores Vereadores,

o referido projeto de lei tem como objetivo evitar a interrupçáo do fornecimento
de energia elétrica e água em vésperas de feriados, nas sextas-feiras, nos finais
de semana (sábado e domingo) e nos feriados, uma vez que contraria o código
de Defesa do Consumidor.

Nos finais de semana, as agências bancárias e as próprias concessionárras
encontram-se Íechadas. Nas vésperas de alguns feriados, o horário de
expediente é reduzido, o que impede que o consumidor, ao constatar a efetiva
suspensão do serviço, quite a dívida e resolva seu problema de imediato.

considerando que os serviços de fornecimento de água e energia elétrica são
considerados "serviços essenciais", segundo precedãntes do superior Tribunal
de Justiça, a suspensáo desses serviços deve ser feita, quando for o caso, de
modo a viatrilizar a possibilidade de imediato pagamento e também do pronto
retorno do fornecimento

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões, 30 de janeiro de2019.

DR. JOSE BA
VER

PIRES JÚNIOR
PSC
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