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CAMARA MUNICIPAL DE JACA
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI
Proibe o colle de fornecimento, por falta de
de 6gua e energia el6trica as sextas-feiras, s5bados,
domingos e nas v6speras e dias de feriados, no
Nlunicipio de Jacarei.

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREl, USANDO DAS

ATRIBUICOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI,

FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E
ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 10

Fica proibido o corte de fornecimento, por falta de

pagamento, de agua e energia eletrica as sextas-feiras, sabados, domingos e nas
vesperas e dias de feriados, no Municipio de Jacarei.

Art. 2°

As empresas e concessionarias que infringirem o

disposto no capuf do art.1° desta lei ficafao sujeitas a multa correspondente a 50 VRMs
(cinquenta Valores de Refetencia do Municfpio) por unidade em que houver o corte.

Pafagrafo llnico. Os valores arrecadados provenientes das
multas serao revertidos para a instala?ao e/ou fornecimento de agua e energia el6trica em

areas pt]blicas, bern como em praeas, areas de lazer e afins, onde nao ha referidos
servieos.

Art. 3° a descumprimento do art.10, por parte de autarquia

municipal, acarretafa a abertura de processo administrativo contra o responsavel pelo
corte.

Art. 40

Compete a Prefeitura Municipal, atraves de seus

6rgaos e/ou secretarias, a fiscalizagao e aplicagao desta Lei.
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Art. 5° 0 corte de fornecimento de agua e energja eletrica,

por falta de pagamento, devera ser feito na presence do proprietario ou responsavel pelo
im6vel.

Pafagrafo ilnico. Ap6s 3 (ties) tentativas sem sucesso em
relagao a presenga do detentor da posse do im6vel, devidamente registradas em aviso de
corte, poderao ser tomadas medidas cabiveis a interrup¢ao do fornecimento.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 6 de novembro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Nobres Colegas Vereadores,

Apresento a sua consideragao o presente projeto de lei
objetivando disciplinar a forma de corte de fornecimento, por falta de pagamento, de agua
e energia eletrica nos im6veis do Municipio de Jacarei, proibindo que os cortes sejam

feitos as sextas-feiras, sabados, domingos e vesperas e dias de feriados.

Nao se discute a necessidade de corte quando nao ha o
devido pagamento, pofem, geralmente, quem atrasa 6 porque ja esta com problemas
financeiros, e o corte sem criterio agravara ainda mais a ja comprometida sjtuagao de
intimeras familias, que nao terao a oportunidade de conseguir saldar seu debito em finals
de semana ou feriados, tanto pela dificuldade em obter dinheiro como ter urn local de

pagamento.

Quando o corte 6 realizado sem a presenea do detentor da
posse do im6vel, ou ainda nos dias especificados, pode acarretar a perda do pouco de
comer que inumeras familias possuem.

E uma questao de justiga social. As familias estao cada vez

mais desorientadas com a crise financeiras e nao 6 cortando o pouco que tern que sera
resolvido o problema de atraso de contas.

Portanto, nos dias especificados e tambem sem a presenea
dos responsaveis pelo im6vel, entendemos que nao deve ser tomada uma medida tao
dfastica.

PRA9A Dos TREs PoDEREs, 74 -CENTRo -JACAREi/SP -CEP-12

327-9ol

-TEL

(012)3955-22oo -\iww.iacarei„so.leg.br

Assim exposto, esperamos merecer a atengao e aprova?ao
dos nobres pares a propositura, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei, 6 de novembro de 2019.
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