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Fica
proibida
a
realização
programada de troca, substituição,
vistoria, revisão e manutenção de
aparelhos de medição individuais de
consumo de água e luz, no âmbito da
Cidade de Cabo Frio, sem a
comunicação e agendamento prévio
ao consumidor conforme disposto.
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica proibida a realização programada de troca, substituição, vistoria, revisão e
manutenção de aparelhos de medição individuais de consumo de água e luz em imóveis sem que,
cumulativamente:
I - a prestadora de serviços informe, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data
fixada para a realização da atividade;
II - a realização do serviço seja acompanhada pelo proprietário do imóvel ou por
responsável por ele indicado.
§1º O prestador de serviços deverá encaminhar ao usuário o laudo técnico da aferição,
quando realizada, informando, de forma compreensível e de fácil entendimento, as variações
verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e esclarecendo quanto à possibilidade de
solicitação de aferição junto ao órgão metrológico oficial e os critérios dispostos quanto à questão.
§2º A proibição constante desta Lei não se aplica à realização de serviços emergenciais que
tenham sido expressamente requeridos pelo proprietário do imóvel.
§3º Em caso de ausência de um responsável no imóvel na data programada para a atividade
da concessionária prestadora de serviço, deverá ser emitido um comunicado oficial ao consumidor
de forma imediata para que tome ciência da presença da concessionária no imóvel com confirmação
da ação realizada no equipamento.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações
próprias do orçamento do Município, suplementadas, se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Cabo Frio, 8 de novembro de 2021.
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