
LEI N°. 133/2018 

OOVERNO MUNICIPAL DE 

OROS 
Gabinete do Prefeito 

Oros, 21 de Novembre de 2018 

EMENTA: DISPOE SOBRE A PROIBl<;AO DO CORTE DOS 

SERVl<;OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E 

AGUA NO MUNICf PIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito do Municipio de Oros/CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO, no 

uso de suas atrlbuicoes legais, faz saber que a Camara Municipal APROVA e eu 

SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI MUNICIPAL: 

Art. 1°. Fica proibido a concessionaria de energia eletrica (ENEL) e a empresa de 

fornecimento de aqua (CAGECE), o corte do fornecimento dos respectivos services 

no Municipio, por motivo de inadirnplencia de seus clientes, das 12:00 (doze) horas 

de sexta-feira ate as 08:00 ( oito) horas da segunda-feira subsequente. 

Paraqrafo Onico. A presente proibicao de corte de services se estende, tarnbern, as 

12:00(doze) horas do ultimo dia util antecedente a qualquerferiado (nacional, estadual 

ou municipal) e ponto facultativo municipal, ate as 08:00 (oito) horas do primeiro dia 

util subsequente. 

Art. 2°. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por Decreto, a forma e o 

valor das sancoes a serem aplicadas as concessionarias, em caso de 

descumprimento da presente lei. 

Art. 3°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes 

em contrario. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

Paco da Prefeitura Municipal de Oros/CE, em 21 de Novembre de 2018. 

Simao Pedro Alves Pequeno 
Prefeito Municipal 
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PROMULGO a seguinte LEI MUNICIPAL: 
Art. 1°. Fica proibido a concessionaria de energia eletrica (ENEL) ea 
empresa de fomecimento de agua (CAGECE), o corte do 
fomecimento dos respectivos servicos no Municipio, por motivo de 
inadimplencia de seus clientes, <las 12:00 (doze) horas de sexta-feira 
ate as 08:00 (oito) horas da segunda-feira subsequente. 
Paragrafo Unico. A presente proibicao de corte de services se 
estende, tambem, as 12:00(doze) horas do ultimo dia util antecedente 
a qualquer feriado (nacional, estadual ou municipal) e ponto 
facultativo municipal, ate as 08:00 ( oito) horas do primeiro dia util 
subsequente. 
Art. 2°. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar por 
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
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SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO 
Prefeito Municipal 
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