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Apresentamos à consideração ca Casa o
seguinte:

lei trata da obri atoriedade de as e: presas responsáveis pelo serviçode luz no

ito do Município de Ribei io Preto, oferecerem

conte do serv

Art.2ºF m obrigadas as empresas concessionárias de luz, no âmbito do MunicípiodeRibeira
Preto. a oferecer a op agamento dos débitos pendentes do consumidor por meio
de crédito. débito ou P!
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Estado de Sao Paulo

81º A máquina de cantão paraoreferido pagamento do débito será de porte obrigatório dos

agentes das empresas ou terceirizados que efetuemas suspensões de fornecimento.

82º Estando o agente da empresa ou terceirizado desprovido da máquina de cartão para
recebimento dos valores devidos a suspensão do serviço não poderá ser realizada.

Art, 3º O pagamento do débito deverá ser ofertado no mesmo dia e em momento anterior à

suspensão do serviço, nas opções débito, crédito ou PIX.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações

orçamentárias próprias

Art.8º A Prefeitura, dentro de suas atribuições, poderá regulamentar esta lei onde couber

Art, 6º Esta Lei entrará emvigor em 60 dias após a sua publicação.

Sala das Sessões 07 de Outubro de 2021
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JUSTIFICATIVA:

O presente Projeto de Lei visa permitir que o consumidor possa quitar suasdívidasde juz

até no momento da interrupção do serviço. Para tal os agentes responsáveis por esta interrupção

deverão estar rmunidos com máquina de cartão.

Além de proteger o consumidor, por ampliar as possibilidades e meios para a quitação do

débito, é um auxílio para as empresas responsáveis poreste serviço, uma vez que reduz à

necessidade de dupla jornada, isto é, interromper e religar o serviço prestado, além de

desburoeratizar o processo de cobrança.

Ante 0 exposto, peço aos nobres pares que aprovem este projeto delei de fundamenta!

valia para proteger o consumidor e modemizar e desburocratizar as concessionárias de luz de

nossacidade.


