
 

LEI Nº 2.340/2005 – de 25 de novembro de 2005 

 

 
“Cria o Serviço de Atendimento ao Consumidor para os Contribuintes da 

Taxa de Iluminação Pública e dá outras providências” 

 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aprovou e 

eu, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte LEI: 

 
Art. 1º - Pela presente Lei fica implantado o “Serviço de Atendimento ao Consumidor” 

para os Contribuintes da Taxa de Iluminação Pública, prevista pela Emenda 

Constitucional nº 39, também conhecida por Contribuição para Custeio de Iluminação 

Pública – CIP, a todos os Contribuintes da referida taxa, no âmbito do Município de 

Goiatuba. 

Parágrafo Único – Entende-se como Contribuinte da Taxa de Iluminação Pública toda 

pessoa residente em domicílios em área urbana ou rural de Goiatuba, e que se encontram 

servidos por Iluminação Pública de Rede Elétrica fornecida pela CELG e que tenham 

em sua Conta de Energia a Taxa de Iluminação Pública. 

 

Art.2º - A Prefeitura Municipal de Goiatuba disponibilizará um numero de telefone de 

chamada gratuita, tipo 0800, que funcionará em horário comercial, ou seja, das 8 horas 

às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 8 horas às 11 horas, para que sejam 

encaminhadas as reclamações sobre o serviço prestados de Iluminação Pública.  

 

§ 1º - Todas as ligações deverão ser obrigatoriamente identificadas pelo Nome, 

Endereço e Telefone(se tiver) ou de onde esteja fazendo reclamação (telefone público ou 

de vizinho) com a finalidade de evitar “trotes” ou reclamações “infundadas”. 

 

§ 2º -Todas as reclamações recebidas pela central de atendimento deverão ser 

obrigatoriamente registras em formulário próprio e numeradas, para arquivo da própria 

central e ficarão à disposição dos usuários para futuros esclarecimentos, além de ser 

necessariamente em meio de comprovar o atendimento à própria população. 

 

§ 3º - Todos os serviços solicitamos através da central de atendimento que não forem 

solucionados no mesmo dia da reclamação deverão ser retornados ao usuário 

reclamante, via ligação telefônica do não atendimento e definido o prazo de solução do 

problema. 

 

§ 4º- A Central deverá informar o número do telefone de atendimento da companhia 

fornecedora de energia elétrica, no nosso caso a Companhia Energética de Goiás – 

CELG, nas ocorrências em que o problema apresentado e objetivo da reclamação não 

for de responsabilidade e competência da Prefeitura, para que seja direcionada e 

reclamação. 

 



§ 5º - O Serviço a ser prestado pela Central de Atendimento, objetivo desta Lei 

especifica, ficará subordinado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos da 

Prefeitura Municipal de Goiatuba, a qual estabelecerá maiores critérios técnicos 

porventura não estabelecidos e que se fizerem necessários para o bom e fiel 

cumprimento do serviço a população. 

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos vinte e cinco dias do 

mês de novembro do ano dois mil e cinco (25/11/2005). 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


