
PROJETO DE LEI Nº 027/2019 

 

Autor:  

Vereador Carlos Eduardo Zanchet Girardello. 

 

“Dispõe sobre a proibição da suspensão de serviços 

básicos de fornecimento de água tratada e energia 

elétrica, por inadimplência do usuário, em finais de 

semana e vésperas de feriados no Município de Alto 

Garças - MT.” 

 

O Prefeito Municipal de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:  

 

Art. 1°.  Fica proibido às concessionárias, autarquias e/ou departamentos responsáveis 

pelo fornecimento de água tratada e energia elétrica, o corte do fornecimento dos 

respectivos serviços no Município de Alto Garças, por motivo de inadimplência de seus 

clientes/usuários, das 00:01 (zero horas e um minuto) de sexta-feira até às 08:00 (oito) 

horas da segunda-feira subsequente.  

 

Parágrafo único - A presente proibição de corte de serviços se estende, também, às 

00:01 (zero horas e um minuto) horas do último dia útil antecedente a qualquer feriado 

(nacional, estadual ou municipal) e ponto facultativo até às 08:00 (oito) horas do 

primeiro dia útil subsequente.  

  

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente lei, definindo a 

forma e o valor das sanções a serem aplicadas às concessionárias, em caso de 

descumprimento. 

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

O presente Projeto de Lei visa evitar a interrupção do fornecimento de água 

tratada e energia elétrica em vésperas de feriados, nas sextas-feiras, nos finais de 

semana (sábado e domingo) e nos feriados, conforme direitos do consumidor já 

preconizados no Código de Defesa do Consumidor. 

 

A Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

determina que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, somente por falta de 

pagamento do usuário deverá ser realizada em dias úteis da semana, das 8 as 18 horas, 

durante o horário comercial. 

 

No entanto, a celeuma acontece quando o corte ocorre na sexta-feira, pois por ser 

o dia que antecede o sábado, acaba muitas vezes, fazendo com que o consumidor 

permaneça todo o final de semana sem o fornecimento de energia elétrica. 

 

Em finais de semana, as agências bancárias e as próprias concessionárias 

encontram-se fechadas, bem como as lotéricas muitas vezes trabalham apenas no 

período matutino, no sábado apenas. 

 

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.  

 

Considerando que as concessionárias/autarquias e departamentos de serviços 

essenciais, como fornecimento de água e luz, possuem instrumentos legais à sua 

disposição é possível as mesmas programar a interrupção do fornecimento, quando for o 

caso, no decorrer da semana, permitindo ao consumidor tempo e condições de quitar seu 

débito e solicitar o restabelecimento do serviço interrompido, evitando desgaste e 

prejuízos maiores ao consumidor. 

 

É público e notório que quando a interrupção é feita às vésperas do final de 

semana, ou de feriados, o ato resulta em pelo menos dois dias sem acesso ao 

fornecimento de água tratada e energia elétrica, elementos básicos e essenciais nos dias 

de hoje. 

 

Estamos diante de serviços de natureza essencial, como água tratada e energia 

elétrica, e que, portanto, sua suspensão quando ocorrida, por falta de pagamento do 

usuário, deve ser feita de modo a viabilizar a possibilidade de imediato pagamento e 

retorno do fornecimento.  

 



Ademais por outro lado, por questão de Justiça, deve ser lembrado que muitas 

vezes o fornecimento destes serviços é interrompido não por falta de pagamento, mas 

por questões técnicas e nesse caso os usuários são obrigados a aguardar o retorno do 

serviço, mesmo estando com suas obrigações em dias. 

 

Exemplificando, da mesma forma que muitas vezes durante um final de semana o 

usuário se vê obrigado a ficar sem o fornecimento do serviço, não por sua culpa, mas 

por questões técnicas e não pode tomar nenhuma atitude, por outro lado, injusto seria 

que no caso de inadimplemento, fosse obrigado a ficar um final de semana sem o 

serviço. 

 

Ademais, convém lembrar, que os consumidores já são penalizados com tarifas 

altas, sobretudo de energia elétrica, que com certeza em nosso País, estão entre as mais 

caras do mundo na atualidade, o que muitas vezes torna difícil ao consumidor, 

sobretudo o de baixa renda, manter-se “em dias”, sobretudo aquele que não possui 

cartão de crédito ou conta bancária para promover o débito em conta, de quitar ou 

negociar seus débitos.  

 

Logo, nada mais justo do que equilibrar as condições entre as partes, pelo menos 

nos momentos de suspensão e interrupção do fornecimento. 

 

Esperamos contar com o discernimento desta Casa de Leis, na apreciação do 

presente Projeto de Lei, bem como, posteriormente, da sanção do Prefeito Municipal, 

promovendo a proteção do consumidor local. 
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