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CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 010/2019 de 26 de novembro de 2019. 

 
Dispõe sobre a proibição do corte de 
fornecimento de energia elétrica, água 
potável, saneamento básico e telefonia 
móvel ou celular, a pessoas físicas, pelas 
concessionárias, por falta de pagamento, 
às sextas-feiras, sábados, domingos, 
véspera de feriados e feriados, no 
município de Nova Boa Vista/RS. 

 
Art. 1º - Fica proibido o corte de fornecimento de energia elétrica, 

água potável, saneamento básico e telefonia fixa ou celular das unidades 
consumidoras, às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e 
feriados, no município de Nova Boa Vista/RS. 

 
Parágrafo único: Em caso de descumprimento desta lei, acarretará em 

multa no valor de 100 (cem) URM (Unidades de Referência Municipal) por 
dia até o restabelecimento do serviço. 

 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 

Sala das Sessões Alfredo Ivo Liell, 26 de novembro de 2019. 
 
 

 
André Barp (Tchola) 

Bancada do PP 
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JUSTIFICATIVA  
 
 
O projeto de lei contempla a proteção da população Nova 

Boavistense, de atos que ferem o direito do consumidor em procurar o 
imediato restabelecimento dos serviços narrados, no corpo da lei, hoje 
considerados essenciais para a sociedade moderna. 

 
Em nosso município já ocorreram fatos de famílias ficarem sem esses 

serviços essenciais durante todo final de semana, cujo corte foi realizado na 
sexta-feira a tarde, impossibilitando o pagamento da fatura na rede 
bancária. 

Portanto, a lei contempla a proteção da população e dos 
consumidores, havendo a necessidade de regulamentação dessas medidas 
em nossa comunidade. 

 
Diante de exposto, espero a aprovação do respectivo projeto de lei. 

 
 

André Barp (Tchola) 


