
22/08/2018- SEI/ABC - 2755627 - Ofício

RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Casa Civil - CASA CIVIL

Ofício n9 3841/2018/CASACIVIL-DITEL

A Sua Excelência o Senhor

JURACI JORGE DA SILVA

Procurador-Geral do Estado de Rondônia - PGE

NESTA

Senhor Procurador-Geral,

Com atenciosos cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência, para fins de arguição de
inconstitucionalidade, cópia da Lei n^ 4.357, de 20 de agosto de 2018, que "Proíbe concessionárias e
prestadoras de serviços essenciais de fornecimento de água de cobrarem tarifa mínima de consumo ou
adotar práticas semelhantes no Estado de Rondônia.", a qual foi promulgada pela Assembléia Legislativa.

Na oportunidade, reafirmo meus sinceros protestos de especial estima e consideração.

ANIEL PEREIRA^
Governador

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n? 0005.182040/2018-58 SEI n? 2755627
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Assembléia Legislativa do Estadode Rondônia

MENSAGEM N° 223/2018-ALE

EXCELENTÍSSIMO senhor governador do estado,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO comunica a

Vossa Excelência que promulgou, nos termos dos §§ 5oe 7o do artigo 42 da Constituição
Estadual, a Lei n° 4.357, de 20 de agosto de 2018, que "Proíbe concessionárias c
prestadoras de serviços essenciais de fornecimento de água de cobrarem tarifa mínima de
consumo ou adotar práticas semelhantes no Estado de Rondônia", e encaminha cópia em
anexo para a devida publicação no Diário Oficial do Estado.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 20 de agosto de 2018.

Deputado MAURA
'residente
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Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

LEI N° 4.357, DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

Proíbe concessionárias e prestadoras de servi
ços essenciais de fornecimento de água de
cobrarem tarifa mínima de consumo ou adotar

práticas semelhantes no Estado de Rondônia.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA:

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia decretou, e eu, nos
termos dos §§ 5oe 7o do artigo 42 da Constituição Estadual, promulgo a seguinte Lei:

Art. Io. Ficam as concessionárias e prestadoras de serviços essenciais de forneci
mento de água proibidas de cobrarem tarifa mínima de consumo ou adotar práticas seme
lhantes no Estado de Rondônia.

Art. 2°. As concessionárias e prestadoras de serviços essenciais terão que implantar
a cobrança justa sobre o fornecimento de água, através da qual os consumidores pagarão
somente pelo serviço utilizado,'a ser mensurado e identificado na fatura mensal.

Art. 3o. O descumprimento do previsto nesta Lei implicará o ressarcimento, a cada
consumidor, pela concessionária ou prestadora do serviço de fornecimento de água do
dobro do valor cobrado dele a maior, individualmente considerado, devidamente corrigi
do pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e acrescido dos juros legais,
contados da data da cobrança até o efetivo ressarcimento.

Art. 4o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 20 de agosto de 2018.

Deputado MA
Presid
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