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A concessionária de energia terá que efetuar vistoria dos equipamentos 
de medição quando houver alteração de titularidade. A medida está 

prevista no Projeto de Lei n° 1.937/2020, de autoria do vereador Willian 
Coelho (DC) e tem como objetivo evitar a possível responsabilização do 
proprietário ou locatário por irregularidades que já existiam no local antes 
da compra ou locação do imóvel.

A vistoria poderá ser solicitada pelo consumidor no momento da trans-
ferência de titularidade. Caberá à concessionária responsável pelo serviço 
agendar data e hora da vistoria com três dias de antecedência e efetuar a 
avaliação e inspeção dos medidores de energia e demais equipamentos na 
presença do consumidor.

O resultado da vistoria será apresentado ao consumidor com documentos, 
fotos e vídeos das eventuais irregularidades. Os equipamentos defeituosos ou 
adulterados deverão ser imediatamente trocados. 

Somente após corrigidas as irregularidades, a concessionária poderá efetuar 
a alteração de titularidade. Caso a vistoria não seja realizada, o consumidor não 
poderá ser responsabilizado com a recuperação por deficiência de marcação 
ou a emissão de Termos de Ocorrência de Irregularidade previstos na Resolu-
ção nº 414/2010 da ANEEL.

O autor do Projeto defende que é preciso coibir a prática abusiva da conces-
sionária de energia. “A troca de titularidade, sem prévia inspeção dos marcado-
res, poderá acarretar em responsabilização indevida do atual titular da conta, 
seja ele proprietário ou locatário. Logo, a inspeção prévia por parte da conces-
sionária evita que o requerente da troca de titularidade seja responsabilizado 
por eventuais irregularidades cometidas pelo antigo titular da conta ou defei-
tos do medidor, que possam ensejar recuperação de consumo anterior à troca 
da titularidade”, afirma.

Equipamentos de medição de energia serão 
vistoriados em troca de titularidade

EM PAUTA

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/30c5a59f4b93a7f7032585eb0049337c?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=283&np=WillianCoelho&nome_politico=Willian%20Coelho
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=283&np=WillianCoelho&nome_politico=Willian%20Coelho
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EM PAUTA
Campanha permanente buscará 

proteger mangues da cidade
O vereador Dr. Carlos Eduardo (PODE) quer preservar os manguezais 

localizados na cidade do Rio de Janeiro, em especial na área de Gua-
ratiba, e apresentou o Projeto de Lei n° 1.970/2020, que estabelece a cam-
panha permanente Guardiões do Mangue no município. A medida busca 
unir a população local e o Poder Público para criar ações de proteção ao 
ecossistema.

O Projeto tem como objetivo conscientizar a população sobre a impor-
tância dos manguezais e promover ações de preservação ambiental, sanea-
mento, limpeza e coleta de lixo nas regiões dos mangues e no seu entorno, 
em especial, nos detritos das altas das marés. A medida também buscará 
estudar, acompanhar e produzir conhecimento acerca da situação desse 
ecossistema, da população e das necessidades das regiões de manguezais, 
além de subsidiar o Poder Público na elaboração de políticas públicas vol-
tadas para o ecossistema.

O parlamentar esclarece que o Manguezal da região de Guaratiba possui 
grande importância econômica e social para a população residente que, 
por diversas vezes, tira dali seu sustento por meio da pesca de guaiamum 
e caranguejos.

“Trata-se de ecossistema de 
grande valor ambiental, eco-
nômico e social, por oferecer 
inúmeros serviços ambientais, 
dentre os quais a manuten-
ção da diversidade biológica; 
a oferta de pontos de repou-
so e alimentação para diversas 
espécies de aves migratórias; 
a prevenção de inundações; 
além de servir como fonte de 
matéria orgânica para águas 
adjacentes, constituindo a base 
da cadeia alimentar de espé-
cies de importância econômica 
e ecológica”, argumenta o par-
lamentar.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=99&np=DrCarlosEduardo&nome_politico=Dr.%20Carlos%20Eduardo
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/518e0e458c023adb0325860700601b2c?OpenDocument
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EM PAUTA
Agressor de mulher terá que ressarcir 

cofre municipal por gastos do SUS

Os criminosos que cometem agressão contra mulher em situação de 
violência doméstica e familiar estão obrigados pela Lei Maria da Pe-

nha a ressarcir todos os danos causados, inclusive os gastos públicos com 
o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Tendo isso em mente, os 
vereadores Tânia Bastos (REPUBLICANOS) e  Jones Moura (PSD) apresen-
taram o Projeto de Lei n° 1.532/2019, já aprovado em primeira discussão, 
para que o município receba o ressarcimento, caso seja responsável pelo 
atendimento. 

A Lei Maria da Penha já determina que todos os agressores responsáveis 
por causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou 
patrimonial à mulher, em situação de violência doméstica e familiar, estão 
obrigados a ressarcir aos cofres públicos os custos do atendimento no ser-
viço público de saúde, de acordo com a tabela do SUS. O valor arrecadado 
será repassado ao Fundo de Saúde do ente responsável pela unidade de 
saúde que prestar o serviço.

A proposta apresentada pela parlamentar determina que a assistência à 
mulher seja prestada de forma articulada, incluindo o pagamento ao Te-
souro Municipal. Assim, o ressarcimento deverá ocorrer aos cofres mu-
nicipais, quando o recurso do SUS for transferido e recolhido pelo Fundo 
Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde.

“Esta medida permitirá que o nosso município regulamente esta matéria, 
para que ocorra o ressarcimento aos nossos cofres públicos. Temos que 
responsabilizar o agressor pelo ato de violência doméstica e familiar, assim 
como cobrar o ressarcimento dos custos feito pelo município, por meio das 
transferências feitas ao ente federativo pelo Fundo Nacional de Saúde”, 
esclarecem os vereadores.

http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=267&np=TaniaBastos&nome_politico=T%E2nia%20Bastos
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=322&np=JonesMoura&nome_politico=Jones%20Moura
https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/0cfaa89fb497093603257735005eb2bc/f881bc609bd93cee8325847f00645aab?OpenDocument
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EM PAUTA
Sites deverão adotar práticas 

internacionais de acessibilidade
Parlamentares aprovaram em primeira discussão medida que 

torna obrigatória a adoção de boas práticas internacionais de 
acessibilidade por sites de empresas cariocas. A proposta está pre-
vista no Projeto de Lei n° 409/2017, de autoria da vereadora Lu-
ciana Novaes (PT), que aguarda aprovação em segunda votação 
para seguir à sanção ou veto do chefe do Poder Executivo.

A proposta obriga todos os sítios 
da internet mantidos por empresas 
com sede ou representação comer-
cial na cidade do Rio de Janeiro a 
garantir acessibilidade para uso da 
pessoa com deficiência, conforme 
as melhores práticas e diretrizes 
adotadas internacionalmente. Os 
sites deverão manter em destaque 
o símbolo de acessibilidade.

A autora da medida também 
apresentou o Projeto de Lei n° 
408/2017, ainda não votado, para 

que os sites mantidos pelo Poder Público também adotem as mesmas prá-
ticas e garantam o acesso à informação por pessoas com deficiência.

Segundo estudo realizado pelo movimento Web para Todos, empresa 
BigDataCorp e Núcleo de Informação e Coordenação do .br, vinculado ao 
Comitê Gestor da Internet (CGI.Br), apenas 0,74% dos sites na internet 
passam em teste de acessibilidade para pessoas com deficiência. Entre os 
sites de governo, 96,7% apresentam alguma falha que pode dificultar a 
acessibilidade.

“Precisamos adequar os sites das empresas com sede ou representação 
comercial na cidade do Rio de Janeiro, assim como do Poder Público do 
município, às necessidades das pessoas com deficiência que desejam utili-
zar a internet. A Lei Federal n° 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira 
de Inclusão, estabelece que os sítios da internet mantidos por empresas 
com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo 
devem ter acessibilidade. O município precisa cumprir a legislação federal 
vigente”, declara a vereadora.

https://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/f6d54a9bf09ac233032579de006bfef6/1f8b169ccbc2b247832581920059c765?OpenDocument
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=318&np=LucianaNovaes&nome_politico=Luciana%20Novaes
https://mail.camara.rj.gov.br/Apl/Legislativos/scpro1720.nsf/7c1989f4caf7ad848325807c006ad64f/e2af000c2a4b6a90832581920059928d?OpenDocument
https://mail.camara.rj.gov.br/Apl/Legislativos/scpro1720.nsf/7c1989f4caf7ad848325807c006ad64f/e2af000c2a4b6a90832581920059928d?OpenDocument
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