
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 

Trabalho e Eficiência a Serviço do Povo 

PROJETO DE LEI N°. /2021. 

Dispõe sobre a proibição da s·u.spensão de 

serviços básicos de "Fornecimento de água 

tratada e energia elétrica '1 em finais de semana e 

vésperas deferiados no Município de Formosa do 

Rio Preto-Bahia, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, por seus 

representantes no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que em conformidade com o que 

dispõe a Lei Orgânica do Município, no uso de suas atribuições legais, aprova: 

Art. 1 o Fica proibido às concessionárias de fornecimento de água tratada e energia elétrica, o corte 

do fornecimento dos respectivos serviços no Município de Formosa do Rio Preto-Bahia, por 

motivo de inadimplência de seus clientes, das 00:01 (zero horas e um minuto) horas de sexta-feira 

até às 08:00 (oito) horas da segunda-feira subsequente. 

ú~.tirno dia antecedente a qualquer feriado (nacional, estadual ou 

m,_m.icipai) e ponto facultativo até às 08:UO (oito) horas do primeiro dia útil subsequente. 

Art. 2° A suspensão do fornecimento de água tratada e energia elétrica por falta de pagamento das 

tarifas respectivas, somente poderá ocorrer mediante prévia comunicação por parte da empresa 

prestadora do serviço ao usuário. 

Art. 3° O não cumprimento do prazo disposto no artigo anterior. acarretará multa de 100 (cem) 

Ufl/J: (Unidade Fiscal do Município) de Forn10sa do Rio Preto-Bahia, em caso de descumprimento 

. -,: ,.,. 

por msta;açao. 

Art. 4° Está 1ei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N°._ /2021. 

Excelentíssimo Senhor Presidente 

Excelentíssimos Senhores Vereadores 

É com elevada honra que submeto a apreciação e deliberação para análise de Vossa 

Excelência e dos Ilustres Vereadores dessa Co lenda Casa de Leis, Projeto de Lei no __ /2021, 

que "DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA SUSPENSÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE 

FORNCECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ENERGIA ELÉTRICA EM FINAIS DE 

SEMANA E VÉSPERAS DE FERIADOS NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

BAHIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

JUSTIFICATIVA: 

O presente projeto de lei tem como objetivo evitar a interrupção do fornecimento de água 

~,."~"'.'"' e er>ergia eié~rica em vésperas de finais de semana e feriados, uma vez que contraria o 

Código de Defes<:: Jo Consumidor. Nos finais de semana, as agências bancárias e as próprias 

concessionárias encontram-se fechadas, e 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. 

As concessionárias de serviços essenciais, possuem instrumentos legais à sua disposição 

para, inclusive, programar a interrupção do fornecimento, quando for o caso, no decorrer da 

semana, o que permite ao consumidor tempo e condições para quitar seus débitos e promover a 

religação do serviço temporariamente interrompido, sem maiores prejuízos. 
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Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 
Trabalho e Eficiência a Serviço do Povo 

Considerando que os serviços de fornecimento de água e energia elétrica são considerados 

"serviços essenciais", segundo precedentes de instâncias superiores, a suspensão desses serviços 

deve ser feita, quando for o caso, de modo a viabilizar a possibilidade de imediato pagamento e 

também do pronto retorno do fornecimento. 

Os consumidores, mesmo inadimplentes, devem ser preservados dos constrangimentos 

desnecessários, sendo certo que uma situação que perdure por muitos dias ultrapassa o limite 

razoável, podendo acarretar inúmeros prejuízos como, por exemplo, a perda de alimentos por falta 

de refrigeração, danos à saúde e impedimento de hábitos saudáveis, tudo isso em virtude da 

interrupção destes serviços básicos fundamentais. 

Quando, entretanto, tal interrupção é feita às vésperas do final de semana, ou de feriados, 

isso significa, no mínimo dois dias sem acesso a serviços básicos e essenciais para a vida moderna. 

Não há dúvidas do papel desempenhado pela água encanada e energia elétrica no nosso dia a dia, 

e a sua interrupção, por períodos longos, pode acarretar danos, inclusive à vida do consumidor. 

Lembremos, também, que os consumidores de tais serviços, já são penalizados com tarifas 

altas, que se situam entre as mais caras do mundo e o que se propõe, no presente Projeto de Lei, é 

que as concessionárias ajustem seus cortes para dias específicos, dando chance ao consumidor, 

principalmente de baixa renda, que não possui cartão de crédito ou conta bancária para promover 

o débito em conta, de quitar ou negociar seus débitos. 

Diante de tudo isso e, principalmente, em respeito ao princípio constitucional da Dignidade 

da Pessoa Humana, é que apresento o presente projeto de lei em defesa dos direitos dos 

formosenses e conto com o apoio indispensável dos Nobres Pares para o consentimento, aprovação 

e aplicação deste projeto no Município de Formosa do Rio Preto-Bahia. 

Sala das Sessões, 20 de abril de 2021. 
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Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 

Trabalho e Eficiência a Serviço do Povo 

Formosa do Rio Preto BA, 20 de abril de 2021. 

Ofício nº. 04/2021 

Ao Sr. Hermínio Cordeiro dos Reis, 

MD. Presidente da Câmara municipal 

Cumprimentando-o cordialmente, à presença de Vossa Excelência e dos Dignos 

Vereadores que compõem essa Egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar 

Projeto de Lei, que dispõe sobre a proibição da suspensão de serviços básicos de 

Fornecimento de água tratada e energia elétrica, em finais de semana e vésperas de 

feriados no, no âmbito deste município e dá outras providências. 

Para melhor análise da proposta encaminhamos a justificativa necessária à sua 

apresentação, no sentido de que se faça parte integrante do Projeto de Lei ora apresentado. 

Solicitamos que a presente proposta de Lei seja relatada, emitido parecer, 

apreciada, discutida e ao final aprovada pelos Ilustres Vereadores. 

Sem mais, para o momento renovo os protestos de consideração e apreço. 

~Correia de Andrade 

Vereador 
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