
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
 
 

PROJETO DE LEI Nº _______________/ 2017 
 
 

 
Assegura as pessoas com 
deficiência visual o direito de 
receber demonstrativos de consumo 
de água, energia elétrica e telefonia 
confeccionada em braile. 
 

                                
Art. 1º Fica assegurado às pessoas com deficiência visual o direito de receber, sem 
custo adicional, as contas de água, energia elétrica e telefonia, acompanhadas de 
demonstrativo de consumo em linguagem braile. 
 
§ 1º Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, as concessionárias 
deverão divulgar, permanentemente, aos usuários a disponibilidade de tal modalidade 
de cobrança, inclusive em suas propagandas televisivas com mensagem sonora, 
visando a constituir um cadastro específico para os clientes. 
 
§ 2º Cabe ao usuário interessado na modalidade de cobrança que dispõe o caput 
deste artigo, solicitá-la à empresa concessionária, que, para tanto, deverá 
disponibilizar tal opção no respectivo Serviço de Atendimento ao Consumidor. 
 
Art. 2º As empresas abrangidas por esta Lei terão 90 (noventa) dias para se adequar 
à mesma, devendo, a partir de então, emitir as faturas nesta modalidade tão logo seja 
solicitado pelo usuário do serviço. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 
Vila Velha, 20 Fevereiro de 2017. 

 
 
 
 

Valdir do Restaurante 
(Valdir Neitzel) 

Vereador 



 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
“Deus seja louvado” 

JUSTIFICATIVA 
 

 

O presente Projeto de Lei justifica-se em razão de todos os consumidores terem 
direito ao acesso à informação, nos termos do que dispõe o artigo 6º, III da Lei 8.078 
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) razão pela qual, os 
portadores de deficiência visual no Estado, com a aprovação deste projeto, estarão 
aptos a perceber seus gastos e assim receber tratamento adequado, com claras 
possibilidades de entender o que vem discriminado nas suas respectivas faturas de 
consumo.  

Garantir o acesso a informação aos portadores de deficiência visual, no que se refere 
às faturas de consumo de energia elétrica, água e telefonia, é o nosso objetivo já que 
ao conhecer seu gasto, poderá adequar seus hábitos às suas necessidades, 
assegurando-lhes, o direito, de conferir suas contas de forma autônoma e 
independente. 

Além disso, dará ao consumidor deficiente visual a segurança contra diversos tipos de 
golpes, pois, tendo em vista a falta de visão, muitos deficientes acabam por serem 
vítimas de golpistas que se aproveitam para praticar crimes contra os deficientes. 

Desta forma, considerando a relevância e o elevado alcance social da matéria, solicito 
aos nobres pares a aprovação do presente Projeto de Lei.  

 
 

Vila Velha, 20 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 
 

Valdir do Restaurante 
(Valdir Neitzel) 

Vereador 

 


