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LEI N° 2159 DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.

REGULAMENTA 0 TEMPO MAXIMO  DE
ESPERA      DO      CONSUMIDOR      POR
ATENDIMENTO         NA         SEDE         DA
EMPRESA          QUE          REALIZA          A
CONCESSAO  DE  ENERGIA  ELETRICA
NO    MUNIcipIO    DE    SOBRAL,    E    DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

A  CAMARA  IVIUNICIPAL  DE  SOBRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal  sanciona  e
promulga a seguinte Lei:

Art.1°  Regulamenta,  no  ambito  do  Municlpio  de  Sobral,  o  tempo  maximo  de  15
(quinze)  minutos  de  espera  do  consumidor pelo  atendimento  na  sede  da  empresa
concessionaria de energia el6trica no municipio, entre as 07:00h e  18:00h.

Paragrafo   Unico.   Sera   tolerada   a   espera   de   mais   15   (quinze)   minutos   pelo
consumidor, alem do limite estipulado no caput deste artigo, entre  11 :00h e  14:00h.

Art. 2° Para fins do disposto no artigo 1 a  incluem-se:

I   -  Area   interna:   aquela   onde   estao   disponiveis   equipamentos   e   pessoal   para

Rr:s#e9aaoe#neaY:::sa,:n::uns:vaeosneeT:9sossafi:::toa-ga::::Lmeen|:odepessoasemespera
para atendimento, inclusive calgadas, passeios e pragas.

Art. 3° Considera-se de responsabilidade da empresa concessionaria de energia:

I  -  toda  a  area  externa  de  seu  estabelecimento  que  estiver  alcaneada  pela  fila  de
pessoas, qualquer que seja o ntlmero de presentes;
11  -  a  garantia  do  bern  estar  dos  consumidores,  devendo  fornecer  prote9ao  ao  sol,
chuva e demais intemperies ocasionadas pelo clima.

Art.  4°  A  empresa  concessionaria  de  energia  devera  garantir  o  atendimento  aos
usuarios  por  meio  de  senhas  a  fim  de  evitar  aglomerae6es,  bern  como  podera
implantar sistema  pfevio de agendamento  para atendimentos dos usuarios de seus
servigos.

§1°   Os   agendamentos   poderao   ser   realizados   por   meio   telefonico,   internet   e
apljcativos,  visando  evitar  filas  e  aglomera96es  nas  agencias  e  suas  imedia96es,
sem prejulzo da entrega de sennas aqueles que se dirigirem ao estabelecimento da
empresa concessionaria de energia.

§2°  0  sistema  de  agendamento,  quando  aplicado,  devefa  conter  afixado  em  local
visivel,  de  facil  acesso  ao  pdblico,  cartazes  em  tamanho  e  caracteres  ostensivos,
divulgandotodasasferramentaseformasparaosagendamentos.#
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Art.  5°  0  descumprimento  a  qualquer  dispositivo  desta  Lei  constituifa  infragao  e
sujeitara o infrator as seguintes penalidades:

I   -multa   de   1.000   (mil)   a   10.000   (dez   mil)   UFIRCE's,   duplicada   em   caso   de
reincidencia;
11  -suspensao  tempofaria  de  atividade,  com  aplicacao  de  multa  diaria  de  10,000
UFIRCE's;
Ill   -suspensao   do   alvara   de  funcionamento,   com   aplicaeao  de   multa   de   1.000
UFIRCE's;

Pafagrafo Onico. As sang6es previstas neste artigo serao aplicadas pela autoridade
administrativa,  no ambito de sua atribuigao,  podendo ser aplicadas cumulativamente
em  processo  administrativo,  sem  prejulzo  das  demais  sang6es  de  natureza  civel,
penal e de normas especificas.

Art. 6® OVETADO)

Pafagrafo t]nico. (VETADO)

Art. 7° A empresa concessionaria de energia no Municipio de Sobral tefa o prazo de
15 (quinze) dias,  a contar da data de publicagao desta  Lei,  para se adaptar a estas
disposig6es.

Art.   8°   Esta   Lei   entrafa   em   vigor   na   data   de   sua   publicagao,   revogadas   as
disposig6es em contrario.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, EM
27 DE OUTUBRO DE 2021.
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PREFEITA MUNICIPAL,  EM  EXERCICIO

Procurador Geral do Municlpio - OAB/CE
NO 20.301

Prefoitura Municipal do Sobral
Rua Viriato de Medeiros.1250 -Centre -CEP: 62011-065 -SobraLCE

\^M/w.sobral.ce.gov.br   I   Fone;  (88)  3677-1100



SOBIIAL
PREFEITURA

SANCAO PREFEITURAL PARCIAL N° 2125/2021

Ref.  Projeto de Lei n° 159/2021
Autoria: Vereador Mario Vicktor Linhares Cavalcante (MDB).

Ap6s analise do Projeto de Lei em eplgrafe, o qual "Regulamenta o tempo maximo
de espera do  consumidor por atendimento  na sede da empresa que  realiza a
conc®ssao    de    energia    el6trica    no    Municipio    de    Sobral,    e    da    outras

:::vjgre::iasiNa6Lo6aE#fi'8,:lgEs,tfRCEasmTaRr,aTAYunicipaldesobral,pronunciamo-

Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA COMES JUNIOR, EM
27 DE 0UTUBR0 DE 2021.
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Christianne Marie Aguiar
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