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AUTÓGRAFO Nº. 23/2017

PROJETODE LEINº. 24/2017

A Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná,
reunida em sessões ordinárias, observado o quorum qualificado estabelecido na legislação
vigente, APROVOU projeto de lei de autoria do vereador Lucas Ortiz Leugi e outros.

SÚMULA: Proíbe que as empresas de concessão de
serviços públicos de água, luz, façam o corte
do fornecimento residencial de seus serviços
por falta de pagamento de contas em dias
específicos e dá outras providências.

Art.1º. Ficam as empresas de concessão de serviços públicos de água e luz,
proibidas de cortar o fornecimento residencial de seus serviços, por falta de pagamento de
suas respectivas contas, às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e no último dia útil
anterior a feriado.

Art. 2º. Ao consumidor que tiver suspenso o fornecimento nos dias específicos no
artigo anterior, fica assegurado o direito de acionar juridicamente a empresa concessionária
por perdas e danos, além de ficar desobrigado do pagamento do débito que originou o
referido corte.

Art. 3º. Como base legal para as exigências do caput do art.1º desta lei, fica
estabelecido as normas contidas na lei estadual nº14040 de 28 de abril de 2003.

Art. 4º. As empresas tratadas no art. 1º, deverão afixar placa informativa sobre as
proibições estabelecidas pela presente lei, contendo os seguintes dizeres: "Ficam as
empresas de concessão de serviços públicos de água e luz, proibidas de cortar o
fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento de suas respectivas
contas, às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados e no último dia útil anterior ao
feriado, sendo que, aos consumidores que tiverem suspenso o fornecimento aos dias
estabelecidos pela presente lei, fica assegurado o direito de acionar juridicamente a
empresa concessionária por perdas e danos, além de ficar desobrigado do pagamento do
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Parágrafo único. A referida placa não poderá ter tamanho inferior à 30 cm de
comprimento por 30 cm de largura, devendo constar a numeração da respectiva lei.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das sessões, 8 de maio de 2017.

Gentil Per a de Souza Filho

~ VER ADOR
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VEREA~OR ~

-r1\.~
Márcia Regina Silva de Sousa

VEREADORA
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