
 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 

LEI MUNICIPAL N°  295/2018, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

 

Proíbe o corte do fornecimento, a pessoas físicas, de água e 

energia elétrica, pelas concessionárias, por falta de pagamento, 

nos dias que especifica, e proíbe a cobrança de taxa de 

religação, pelas concessionárias, referente ao fornecimento de 

água e energia elétrica, respectivamente, no Município de 

Lagoa Seca, e dá outras providências.  

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, ESTADO DE PARAÍBA, no uso 
de suas atribuições legais,  faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele 
SANCIONA A seguinte Lei. 

 

 

Art. 1º - Ficam as empresas de concessão de serviço público de água e energia elétrica, 

proibidas de cortar o fornecimento, para pessoa física, de seus serviços, por falta de 

pagamento de suas respectivas contas, às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e 

no último dia útil anterior ao feriado. 

 

Art. 2º - Fica proibida a cobrança de taxa de religação, pelas concessionárias, referente 

ao fornecimento de água e energia elétrica, respectivamente, no Município de Lagoa 

Seca. 
 

Parágrafo Único - A proibição de que trata o Caput dos artigos anteriores não se aplica 

no caso de a interrupção de fornecimento ter sido solicitada pelo consumidor.   

Art. 3º - O descumprimento das disposições contidas nesta Lei acarretará a imposição 

das sanções administrativas previstas no Cap. VII, Artigos de 55 a 60, da Lei Federal Nº 

8078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 4º - Fica assegurado ao consumidor que tiver suspenso o fornecimento nos dias 

especificados, o direito de acionar judicialmente a empresa concessionária por perdas e 

danos, além de ficar desobrigado do pagamento do débito que originou o referido corte. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/25724520/art-1-1-da-lei-4313-02-criciuma


Art. 5º -  A Fiscalização desta Lei ficará a cargo dos Órgãos e Secretarias do Poder 

Municipal, do Ministério Público e do Procon Estadual. 

Art. 6º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Lagoa Seca - PB, 01 de NOVEMBRO de 2018. 

 

 

FÁBIO RAMALHO DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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