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À COMISSAO DE " ~. '\ EQUIPAMENTO ELÉTRICO VITAL, PELAS
i

\ EMPRESAS FORNECEDORAS DE ENERGIA
--""""'--=" ELÉTRICA NO ÂMBITO DO ESTADO DE

GOIÁS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Esta Lei prevê a obrigatoriedade da criação de cadastro de residências

com pessoas dependentes do uso de equipamento elétrico vital, pelas Empresas

Fornecedoras de Energia Elétrica.

1- A criação do cadastro das residências tem como prioridade a manutenção e

religação de energia elétrica para pessoas dependentes do uso de equipamento elétrico

vital, evitando assim risco de morte.
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11- O cadastro será realizado mediante solicitação expressa do titular da unidade

consumidora e com comprovação médica da condição do usuário.

Art. 3° - A Empresa Fornecedora de Energia Elétrica, criará um meio de

atendimento exclusivo, em caso de falta de energia elétrica na residência devidamente

inclusa no Cadastro de Usuário de Equipamento Vital.

Art. 4° - Para fins desta Lei, entende-se como equipamento elétrico vital;

I - Respiradores ou ventilador pulmonar;

II - Monitores de parâmetros vitais;

III - Aspiradores de secreções;

IV - Equipamentos de Diálise Peritoneal Automática, que podem ser encontrados

nas seguintes modalidades: Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPO), Diálise

Peritoneal Noturna (NIPD) e Diálise Peritoneal Contínua por Cicladora (CCPD);

V - Aparelho de Quimioterapia;

VI - Concentrador de Oxigênio;

VII - Bomba de infusão;

VIII - Oxímetro;

IX - CPAP e BIPAP; ,

X - Dentre outros que venham a se enquadrar como equipamento elétrico vital.
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Art. 5° - A solicitação para a inscrição no Cadastro de Usuários de Equipamento

Vital dará mediante a apresentação a Empresa Fornecedora de Energia Elétrica dos

seguintes documentos:

I -Cópia do RG e do CPF do titular da UC (unidade consumidora) e do usuário do

equipamento (se não forem a mesma pessoa);

11-O Formulário do Utilizador de Equipamento Vital, deve ser preenchido,

carimbado e assinado pelo médico responsável;

111- Termo de Compromisso;

IV - A declaração de Comprovação de Vínculo com o Responsável pelo

Imóvel, deve ser apresentado nos casos em que o utilizador do equipamento e o titular

da unidade consumidora não sejam a mesma pessoa.

Art. 6° - A solicitação para a inscrição no Cadastro de Usuários de Equipamento

Vital será protocolada e analisada em até 5 dias úteis pela Empresa Fornecedora de

Energia Elétrica.

I - A Empresa Fornecedora de Energia Elétrica poderá solicitar o parecer de

técnico, para verificação dos aparelhos no local, a qualquer tempo que julgar necessário.

11-O Cadastro de Usuário de Equipamento Vital deve ser renovado no mínimo

anualmente ou sempre que requisitado pela Empresa Fornecedora de Energia Elétrica;

111-Este cadastro não isenta o consumidor do pagamento regular da fatura, das

ações de cobrança em caso de inadimplemento, incluindo a suspensão de fornecimento.

IV - Em caso de mudança de endereço, a Empresa Fornecedora de Energia

Elétrica deverá ser comunicada para a transferência do cadastro, caso ainda necessário.
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v - O responsável da unidade consumidora tem a responsabilidade de cancelar

o cadastro em até cinco dias úteis, após não mais a utilização dos equipamentos citados.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2019.

Atenciosamente,

elegada Adri
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JUSTIFICATIVA

o presente projeto de lei estabelece a obrigatoriedade da criação de cadastro de

residências com pessoas dependentes do uso de equipamento elétrico vital, pelas

Empresas Fornecedoras de Energia Elétrica.

A energia elétrica, como um serviço de utilidade pública, é também prioritária para

usuários em tratamento médico domiciliar que necessitam de equipamentos elétricos

essências à vida, como respiradores, aparelhos para hemodiálise, entre outros.

O objetivo da criação de cadastro de residência é facilitar a comunicação entre a

empresa e o consumidor sobre interrupções programadas ou não do fornecimento de

energia elétrica, de maneira a minimizar possíveis transtornos, e priorizando a

manutenção e a religação da energia, visando principalmente, a saúde das pessoas que

necessita dos aparelhos e equipamentos médicos. Após o cadastro, as faturas passam

a disponibilizar a mensagem UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO

PREFERENCIAL.

De acordo com o art. 196, da Constituição Feder.al de 1988 - CF/88:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

Em conformidade com a Resolução Normativa N° 414, de 9 de setembro de 2010,

da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que estabelece as Condições Gerais

de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada:

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à
unidade consumidora, preyista na seção 111deste Capítulo, a
distribuidora deve observar as seguintes condições:

~ 2° A notificação a consumidor titular de unidade consumidora,
devidamente cadastrada junto à distribuidora, onde existam
pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à
preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica,
deve ser feita de forma escrita, específica e com entrega
comprovada.
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Em Goiás de acordo com imprensa local, o estado tem 7 vezes mais quedas de

energia do que o aceitável, goianos ficaram média, 32h,29 sem energia no ano passado,

número maior do que o registrado em 2016, quando empresa, agora privatizada, foi

considerada a pior do País.

Os consumidores ficaram, em média, 12h85 'sem energia em 2018, o que

representa uma redução de 10,45% em relação a 2017, quando o brasileiro ficou

submetido, em média, a 14h35 sem o serviço. O resultado para o DEC (Duração

Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) no ano passado foi o

menor valor histórico para esse indicador e quase atingiu o nível regulatório de 12h72.

As pessoas que utilizam e dependem de equipamentos de autonomia limitada,

vital à preservação da vida humana e que necessitam do fornecimento de energia

elétrica para seu pleno funcionamento. Ou seja, a energia é essencial à sobrevivência.

humana.

Pelas fundamentações acima expostas, entendo de extrema relevância a medida

ora proposta, por isso apresento o presente Requerim~nto, contando com o auxílio dos

nobres pares para sua aprovação.

Sala das Sessões aos de de 2019.
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DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA

. ..-.... ,'. CRIAÇÃO DE CADASTRO DE RESIDENCIAS
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___ 'U """"".n=>- ELETRICA NO AMBITO DO ESTADO DE-
GOIÁS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Esta Lei prevê a obrigatoriedade da criação de cadastro de residências

com pessoas dependentes do uso de equipamento elétrico vital, pelas Empresas

Fornecedoras de Energia Elétrica.

1- A criação do cadastro das residências tem como prioridade a manutenção e

religação de energia elétrica para pessoas dependentes do uso de equipamento elétrico

vital, evitando assim risco de morte.
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11- O cadastro será realizado mediante solicitação expressa do titular da unidade

consumidora e com comprovação médica da condição do usuário.

Art. 3° - A Empresa Fornecedora de Energia Elétrica, criará um meio de

atendimento exclusivo, em caso de falta de energia elétrica na residência devidamente

inclusa no Cadastro de Usuário de Equipamento Vital.

Art. 4° - Para fins desta Lei, entende-se como equipamento elétrico vital;

I - Respiradores ou ventilador pulmonar;

11- Monitores de parâmetros vitais;,
"

111- Aspiradores de secreções;

IV - Equipamentos de Diálise Peritoneal Automática, que podem ser encontrados

nas seguintes modalidades: Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPO), Diálise

Peritoneal Noturna (NIPD) e Diálise Peritoneal Contínua por Cicladora (CCPD);

V - Aparelho de Quimioterapia;

VI - Concentrador de Oxigênio;

VII - Bomba de infusão;

VIII - Oxímetro;

IX - CPAP e BIPAP;

X - Dentre outros que venham a se enquadrar como equipamento elétrico vital.
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Art. 50 - A solicitação para a inscrição no Cadastro de Usuários de Equipamento

Vital dará mediante a apresentação a Empresa Fornecedora de Energia Elétrica dos

seguintes documentos:

I -Cópia do RG e do CPF do titular da UC (unidade consumidora) e do usuário do

equipamento (se não forem a mesma pessoa);

11-O Formulário do Utilizador de Equipamento Vital, deve ser preenchido,

carimbado e assinado pelo médico responsável;

111- Termo de Compromisso;

IV - A declaração de Comprovação de Vínculo com o Responsável pelo

Imóvel, deve ser apresentado nos casos em que o utilizador do equipamento e o titular

da unidade consumidora não sejam a mesma pessoa.

Art. 60 - A solicitação para a inscrição no Cadastro de Usuários de Equipamento

Vital será protocolada e analisada em até 5 dias úteis pela Empresa Fornecedora de

Energia Elétrica.

I - A Empresa Fornecedora de Energia Elétrica poderá solicitar o parecer de

técnico, para verificação dos aparelhos no local, a qualquer tempo que julgar necessário.

11-O Cadastro de Usuário de Equipamento Vital deve ser renovado no mínimo

anualmente ou sempre que requisitado pela Empresa Fornecedora de Energia Elétrica;

111-Este cadastro não isenta o consumidor do pagamento regular da fatura, das

ações de cobrança em caso de inadimplemento, incluindo a suspensão de fornecimento.

IV - Em caso de mudança de endereço, a Empresa Fornecedora de Energia

Elétrica deverá ser comunicada para a transferência do cadastro, caso ainda necessário.
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v - O responsável da unidade consumidora tem a responsabilidade de cancelar

o cadastro em até cinco dias úteis, após não mais a utilização dos equipamentos citados.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2019.

\'..-'I'
.' i Atenciosamente,
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JUSTIFICATIVA

o presente projeto de lei estabelece a obrigatoriedade da criação de cadastro de

residências com pessoas dependentes do uso de equipamento elétrico vital, pelas

Empresas Fornecedoras de Energia Elétrica.

A energia elétrica, como um serviço de utilidade pública, é também prioritária para

usuários em tratamento médico domiciliar que necessitam de equipamentos elétricos

essências à vida, como respiradores, aparelhos para hemodiálise, entre outros.

O objetivo da criação de cadastro de residência é facilitar a comunicação entre a

empresa e o consumidor sobre interrupções programadas ou não do fornecimento de

energia elétrica, de maneira a minimizar possíveis transtornos, e priorizando a

manutenção e a religação da energia, visando principalmente, a saúde das pessoas que

necessita dos aparelhos e equipamentos médicos. Após o cadastro, as faturas passam

a disponibilizar a mensagem UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO

PREFERENCIAL.

De acordo com o art. 196, da Constituição Feder:al de 1988 - CF/88:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

Em conformidade com a Resolução Normativa N° 414, de 9 de setembro de 2010,

da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que estabelece as Condições Gerais

de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada:

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à
unidade consumidora, preyista na seção 111 deste Capítulo, a
distribuidora deve observar as seguintes condições:

~ 2° A notificação a consumidor titular de unidade consumidora,
devidamente cadastrada junto à distribuidora, onde existam
pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à
preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica,
deve ser feita de forma escrita, específica e com entrega
comprovada.
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Em Goiás de acordo com imprensa local, o estado tem 7 vezes mais quedas de

energia do que o aceitável, goianos ficaram média, 32h,29 sem energia no ano passado,

número maior do que o registrado em 2016, quando empresa, agora privatizada, foi

considerada a pior do País.

Os consumidores ficaram, em média, 12h85 -sem energia em 2018, o que

representa uma redução de 10,45% em relação a 2017, quando o brasileiro ficou

submetido, em média, a 14h35 sem o serviço. O resultado para o DEC (Duração

Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) no ano passado foi o

menor valor histórico para esse indicador e quase atingiu o nível regulatório de 12h72.

As pessoas que utilizam e dependem de equipamentos de autonomia limitada,

vital à preservação da vida humana e que necessitam do fornecimento de energia

elétrica para seu pleno funcionamento. Ou seja, a energia é essencial à sobrevivência.
""',1

humana.

Pelas fundamentações acima expostas, entendo de extrema relevância a medida

ora proposta, por isso apresento o presente Requerim~nto, contando com o auxílio dos

nobres pares para sua aprovação.

Sala das Sessões aos

J
/ Atenciosam/ ,•..

de de 2019.
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PROCESSO N.° 	2019007007 

INTERESSADO 	DEPUTADA DELEGADA ADRIANA ACCORSI 

ASSUNTO 	 Dispõe sobre a obrigatoriedade da criação de cadastro de 

residências com pessoas dependente do uso de equipamento 

elétrico vital, pelas empresas fornecedoras de energia elétrica 

no âmbito do Estado de Goiás. 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria da ilustre Deputada Delegada 

Adriana Accorsi, dispondo sobre a obrigatoriedade da criação de cadastro de residências com 

pessoas dependentes do uso de equipamento elétrico vital, pelas empresas fornecedoras de 

energia elétrica no âmbito do Estado de Goiás. 

Estabelece a propositura que a criação do mencionado cadastro tem como 

prioridade a manutenção e religação de energia elétrica para aquelas pessoas dependentes 

do uso de equipamento elétrico vital, evitando-se o risco de morte. Consta que a inclusão no 

cadastro será realizada mediante solicitação expressa do titular da unidade consumidora e 

com comprovação médica da condição do usuário. 

A propositura propõe que a Empresa Fornecedora de Energia Elétrica, criará 

um meio de atendimento exclusivo, em caso de falta de energia elétrica na residência 

devidamente inclusa no Cadastro de Usuário de Equipamento Vital e que a solicitação para a 

inscrição no Cadastro de Usuários de Equipamento Vital dará mediante a apresentação a 

Empresa Fornecedora de Energia Elétrica dos seguintes documentos: I -Cópia do RG e do 

CPF do titular da UC (unidade consumidora) e do usuário do equipamento (se não forem a 

mesma pessoa); 11-0 Formulário do Utilizador de Equipamento Vital, deve ser preenchido, 

carimbado e assinado pelo médico responsável; 111-Termo de Compromisso; IV - A declaração 

de Comprovação de Vinculo com o Responsável pelo Imóvel, deve ser apresentado nos casos 

em que o utilizador do equipamento e o titular da unidade consumidora não sejam a mesma 

pessoa. 



o 
Por fim, a proposição dispõe que a solicitação para a inscrição no Cad_a tro de 

Usuários de Equipamento Vital será protocolada e analisada em até 5 dias úteis pela Empresa 

Fornecedora de Energia Elétrica. 

A justificativa menciona que o objetivo da criação do cadastro de residência é 

facilitar a comunicação entre a empresa e o consumidor sobre interrupções programadas ou 

não do fornecimento de energia elétrica, de maneira a minimizar possíveis transtornos, e 

priorizando a manutenção e a religação da energia, visando principalmente, a saúde das 

pessoas que necessita dos aparelhos e equipamentos médicos. Após o cadastro, as faturas 

passam a disponibilizar a mensagem UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA 

AVISO PREFERENCIAL. 

Essa é a síntese da presente proposição. 

O presente projeto de lei objetiva instituir a obrigatoriedade, por parte da 

concessionária de energia elétrica, do cadastro das unidades consumidoras em que pessoas 

utilizam equipamentos elétricos essenciais á sobrevivência humana. Segundo a proposição o 

cadastro será realizado mediante solicitação expressa do titular da unidade consumidora e 

com comprovação médica da condição do usuário. 

Trata-se, portanto, de situações muito especiais que devem ser identificadas 

pela empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica para possibilitar avisos 

preferenciais e antecipados sobre desligamentos programados da rede elétrica e suspensão 

do fornecimento, de maneira a evitar prejuízos ao funcionamento dos aparelhos elétricos 

que preservam a vida do usuário. 

Observa-se que a matéria tratada neste projeto de lei versa sobre proteção e 

defesa da saúde e do consumidor, temáticas estas que se inserem, constitucionalmente, no 

âmbito da competência legislativa concorrente, nos termos do art. 24, incisos VIII e XII, da 

Constituição Federal (CRFB): 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 



[...] (grifou-se) 

No âmbito da legislação concorrente, cabe â União estabelecer normas gerais 

e, aos Estados, normas suplementares ainda, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os 

Estados estarão legitimados a exercer competência legislativa plena sobre a matéria, para 

atender a suas peculiaridades, até a superveniência de lei federal. 

Exercendo este desiderato foi criada pela União a Agência Nacional de Energia 

Elétrica — ANEEL, por meio da Lei n° 9427/1996, responsável por regular e fiscalizar a 

produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. 

A ANEEL, por sua vez, editou a Resolução n°414, de 9 de setembro de 2010, 

que estabelece as condições gerais de fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada 

e consolidada, e no art. 27, §7° dispõe expressamente: 

Art 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, 

aumento ou redução de carga, alteração do nivel de tensão, entre outras, 

a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: 

§7° A distribuidora deve cadastrar as unidades consumidoras onde 

pessoas utilizem equipamentos elétricos essenciais à sobrevivência 

humana, após solicitação expressa do titular da unidade 

consumidora, mediante comprovação médica. 

Art. 143. A distribuidora deve desenvolver e implementar, em caráter 

rotineiro e de maneira eficaz, campanhas com vistas a: 

V — informar ao consumidor, em particular e ao público em geral, 

sobre a importância do cadastramento da existência de 

equipamentos elétricos essenciais à sobrevivência humana, 

conforme previsto no § 70 do art. 27, Grifamos 

Verifica-se pelos dispositivos acima que já existe a determinação de se realizar 

o cadastro de unidades consumidoras que possuam pessoas dependentes de equipamentos 

elétricos vitais, no mesmo sentido que a proposta da nobre deputada autora. 



Todavia, ao analisarmos a proposição concluímos que não se limita apenas a 

reproduzir a norma federal, mas estabelece o procedimento para solicitação por parte do 

consumidor, inclusive especificando os prazos para que a concessionária efetive o cadastro, 

bem como relaciona os tipos de equipamentos que se enquadram nesta situação, dentre 

outras particularidades. E, portanto, entendemos que o projeto vem complementar a norma 

federal, encontrando-se assente com a Carta Magna, bem como com o art. 21 da Lei n°9.427, 

de 26 de dezembro de 1996, in verbis: 

Art. 21. Na execução das atividades complementares de regulação, 

controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica, a 

unidade federativa observará as pertinentes normas legais e 

regulamentares federais. 

§ lo As normas de regulação complementar baixadas pela unidade 

federativa deverão se harmonizar com as normas expedidas pela 

ANEEL. 

Desse modo, entendemos que as disposições do presente projeto se 

harmonizam com a Resolução n. 414/2010, complementando-a quando estabelece os prazos 

e o procedimento para a realização do cadastro. 

Ademais, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (art. 22) e da Lei 

federal n°8.987, de 13 de fevereiro de 19951 (art. 6°) o fornecimento de energia elétrica deve 

se dar de forma adequada, eficiente, segura e contínua, o que vem reforçar a relevância da 

proposição. 

Assim, com base nas premissas acima concluímos que o projeto está em 

consonância com o sistema constitucional e a legislação ordinária no que se refere à garantia 

de continuidade do serviço público de energia elétrica àquelas pessoas que dependem de 

equipamentos elétricos para sobreviver. 

Todavia, com o propósito único de aprimorar a redação original do projeto em 

tela, bem como adequá-lo à técnica legislativa, peço vênia ao seu ilustre signatário para ofertar 

o SUBSTITUTIVO abaixo: 

1  Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e da outras providências 



O 

1/41/4tA 
tei 

Fo9j5HAs 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1067, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cadastro de 

residências com pessoas dependentes do uso 

de equipamento elétrico vital, pelas empresas 

fornecedoras de energia elétrica no âmbito do 

Estado de Goiás. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Esta Lei prevê a obrigatoriedade de cadastro de residências com 

pessoas dependentes do uso de equipamento elétrico vital, pelas empresas 

fornecedoras de energia elétrica no âmbito do Estado de Goiás. 

§1° Tem direito ao cadastro a unidade consumidora em que pessoa utilize 

equipamento de autonomia limitada, vital à preservação da vida e dependente 

do fornecimento de energia elétrica para o seu pleno funcionamento. 

§ 2° O cadastro será realizado mediante solicitação expressa do titular da 

unidade consumidora e com comprovação médica da condição do usuário. 

Art. 2° Para os fins desta Lei, entende-se como equipamento elétrico vital: 

I - respirador ou ventilador pulmonar; 

II - monitores de parâmetros vitais; 

III - aspiradores de secreções; 

IV - equipamento de Diálise Peritoneal Automática (Diálise Peritoneal 

Ambulatorial Continua (CAPO), Diálise Peritoneal Noturna (NIPD) e Diálise 

Peritoneal Continua por Cicladora (CCPD); 

V - aparelho de Quimioterapia; 

VI - concentrador de Oxigênio; 

VII - bomba de infusão; 

VIII - oximetro; 

IX - CPAP e BIPAP; 

X - outros que venham a se enquadrar como equipamento elétrico vital, 

conforme avaliação médica. 
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Art. 3° A solicitação para a inscrição no Cadastro de Usuários de Equiparriêntõ 

Vital se dará mediante a apresentação á empresa fornecedora de energia 

elétrica dos seguintes documentos: 

I - cópia do RG e do CPF do titular da Unidade Consumidora (UC) e do usuário 

do equipamento, caso não sejam a mesma pessoa; 

II — Formulário de Cadastro Cliente Vital, devidamente preenchido, carimbado 

e assinado pelo médico responsável; 

III - Termo de Compromisso Cliente Vital; 

IV - declaração de Comprovação de Vínculo com o Responsável pelo Imóvel, 

na hipótese em que o usuário do equipamento e o titular da unidade 

consumidora não sejam a mesma pessoa. 

Parágrafo único. O Formulário de Cadastro Cliente Vital previsto no inciso II 

deste artigo deve conter, no mínimo, o nome completo e data de nascimento 

do paciente, endereço da unidade consumidora, o código do too da doença 

(CID), descrição do motivo da dependência do equipamento elétrico essencial 

sobrevivência e previsão do período de utilização. 

Art. 4° A solicitação para a inscrição no Cadastro de Usuários de Equipamento 

Vital será protocolada e analisada em até 5 (cinco) dias úteis pela empresa 

fornecedora de energia elétrica. 

§ 1° A empresa fornecedora de energia elétrica poderá solicitar, a qualquer 

tempo, o parecer de um técnico para verificação do equipamento no local. 

§2° Após o cadastro, a empresa fornecedora de energia está obrigada a 

notificar o consumidor previamente, por escrito e com comprovante de entrega, 

sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento por falta de pagamento, 

bem como acerca da ocorrência de interrupções programadas no fornecimento 

de energia elétrica. 

§3° A distribuidora deve fazer constar na fatura a seguinte mensagem: 

UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA PARA AVISO PREFERENCIAL. 

Art. 5° O Cadastro de Usuário de Equipamento Vital deve ser renovado 

anualmente ou sempre que requisitado pela empresa fornecedora de energia 

elétrica. 

§1° Em caso de mudança de endereço a empresa fornecedora de energia 

elétrica deverá ser comunicada para a transferência do cadastro. 

§2° O titular da unidade consumidora tem a responsabilidade de cancelar o 

cadastro, caso não faço mais uso do equipamento. 



Art. 6° A inclusão no cadastro não isenta o consumidor do pagamento regerC 

da fatura, das ações de cobrança em caso de inadimplemento, incluindo a 

suspensão de fornecimento. 

Art. 7° A empresa fornecedora de energia elétrica disponibilizará um canal de 

atendimento exclusivo ao Usuário de Equipamento Vital, e deverá desenvolver 

e implementar, em caráter rotineiro e de maneira eficaz, campanhas com vistas 

a informar ao consumidor, em particular e ao público em geral, sobre a 

importância do cadastramento da existência de equipamentos elétricos 

essenciais à sobrevivência humana. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Isto posto, com a adoção do substitutivo acima, manifesto pela 

constitucionalidade e juridicidade do presente projeto de lei. 

É o relatório. 

SALA DAS COMISSÕES, em 13 de 
	

c2 	de 2020. 

Deput do HE IQUE AR ANTES 

ator 



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova 
o parecer do Relator F+VORÁVEL À MATÉRIA. 
Processo N°  71)0 /Jtj  
Sala das Congissões Deputa o Solon Amaral 
Em 	 / 2020. 

111 Presidente: 



DESPACHO

APROVADO O PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO, À COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO ~
CONSUMIDOR.

, EM, DE DE 2020.
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Comissão de Defesa dos  o • 	 c, Direitos do Consumidor;  a 
visto ALEGO 

ASSEMSLEIA LEGISL.. DO esmoa DE GOIÁS 

A CASA É SUA 

DIRETORIA LEGISLATIVA 
SECRETARIA DE APOIO LEGISLATIVO 

SEÇÃO DE APOIO ÀS COMISSÕES TÉCNICAS 

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 

A Comissão de Defesa dosADireitos d Çpnsimidor, 
Encaminha ao Deputado.r.5~Á..1:<- 

PARA RELATAR. 

Sala das Comissões Deputado olon Amaral, em 
Goiânia,  Oe  de  60, 	de 2020. 

Deputado A 
k 

FILHO 
Presidente'',  C missão 
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