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O Sr. Edilomar Nery de Miranda prefdito do municipaI de Ribamar
Fiquene′ Estado do Maranh富o′ faz saber que a Camara Municipa‑ aprovou e

eu sanciono a seguinte Lei:

A巾1⊇・ Fica proibido o corte de fomecimento deしuz as Sextas‑Feiras,
Sabados, Domingos, Vesperas e dias de Feriados no munic直io de Ribamar

Fiquene ‑MA.
Art. 29・ As empresas ou concessionanas que infringirem o disposto no

Caputdo Artigo 19 desta Iei ficaram sujeitas a multa e outras sanc6es Iegais,

§ 19. O valor da muIta apIicada ds empresas′ aSSim como as sanc6es
PreVistas no C寄pur deste a巾go′ Serfo estabeIecidas peia Prefeitura.

§ 29・ Os recursos oriundos das multas ou sanc6es deverao ser

apIicadas em obras e servicos reiacionados as quest6es energedcas.

A巾39・ Competente a Prefcttura Municipai de Ribamar Fiquene,
atrav6s de seus 6rg5os e/ ou Secretarias a fiscalizac§o e apIicacfo desta Iei.

Art. 49. Fica proibida a cobranca de taxas para reIiga弟o de energia

eIetrica.

A巾59. O corte de fomecimento de Iuz s6 se「a permitido com a
PreSenCa do (a) propriet5rio (a〉 ou do respons訪el, bem como sua respectiva

autorizacfo.

Art. 69・ Em residencias que tiverem idosos, Criancas, de師entes e
incapazes′ fica a concession5ria p的Iica proibida de suspender os servicos
●
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eSSenCiais como: O fomecimento de energia e16trica em caso de inadimpIencia
do consumidor.

Art. 79. Esta Lei entrara em vigor na data de sua pubIicac5o, reVOgados
as disposic6es em contr轟o.

GABIN打E DO PRE田TO DO MUNiCipIO DE R‑BAMAR FIQUENE,
Estado do Maranhfo, aOS dezenove (19) dias do m合s de Dezembro de 2016.
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