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LEI Nº 1057/2021 

 

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA LIGAÇÕES 

DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES URBANAS E RURAIS 

NO MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS/SC, NA FORMA QUE 

ESPECIFICA. 

 

SOLANGE BACK, Prefeita Municipal de Anitápolis, Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber a 

todos os habitantes deste município que a Câmara de 

Vereadores aprovou e eu sancionei a seguinte Lei: 

 

Art. 1º As concessionárias e/ou prestadoras de serviços públicos de energia elétrica 

do município de Anitápolis estão autorizadas a promover as respectivas ligações dos seus 

serviços de distribuição em edificações urbanas e rurais, mediante requerimento, pelo 

interessado, respeitando as seguintes determinações:  

 

I - Emissão de alvará de construção para área urbana, apresentação dos seguintes 

documentos:  

 

a) Identidade e CPF;  

b) Projetos de engenharia; 

c) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);  

d) Matrícula atualizada, ou, Contrato de Compra e Venda, ou, Traslado 

Escrivaninha de Paz. 

f) Declaração do proprietário informando a quantidade de relógios de energia já 

instalados no local. 

g) Declaração do requerente que irá cumprir as legislações federais, estaduais e 

municipais, normas da ANEEL e da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de 

Anitápolis (CERAL), respeitando área de APP (Área de Preservação Permanente), Reserva 

Legal, bem como recuo da Faixa de Domínio da rodovia.  

 

II - Emissão de alvará de construção para área rural para fins 

residenciais/comercial/industrial, apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Identidade e CPF;  

b) Projetos de engenharia; 

c) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); 

d) Laudo técnico com coordenadas geográficas do imóvel a ser fornecido pelo 

requerente, indicando a localização de ligação de energia, respeitando área de APP; 

e) Matrícula atualizada do imóvel, ou, Contrato de Compra e Venda de imóvel com 

área mínima de 3 (três) hectares, ou, Traslado Escrivaninha de Paz. 

f) Declaração do requerente informando a quantidade de relógios de energia já 

instalados no local. 

g) Declaração do requerente informando que se trata da instalação de 

empreendimentos para fins de hospedagem turística quando o pedido for para instalação de 

cabanas ou pousadas de hospedagem turística. 

h) Declaração do requerente que irá cumprir as legislações federais, estaduais e 

municipais, normas da ANEEL e da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de 

Anitápolis (CERAL), respeitando área de APP (Área de Preservação Permanente), Reserva 

Legal, bem como recuo da Faixa de Domínio da rodovia.  

 



 

 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS 

GABINETE DA PREFEITA 

CNPJ 82.892.332/0001-92   

Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 88475-000 – ANITÁPOLIS – SC 

Fone: (0xx) 48 3256-0131 – Fax 3256-0188 E-mail:prefeitura@anitapolis.sc.gov.br 

 

III - Área rural para fins de agricultura familiar e pecuária:  

 

a) Identidade e CPF;  

b) Matrícula atualizada, ou, Contrato de Compra e Venda com área mínima de 3 

(três) hectares, ou, Traslado Escrivaninha de Paz; 

c) Nota do produtor com movimentação anual; 

d) Declaração do proprietário informando a quantidade de relógios de energia já 

instalados no local e para quais fins;  

e) Declaração do requerente que irá cumprir as legislações federais, estaduais e 

municipais, normas da ANEEL e da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de 

Anitápolis (CERAL), respeitando área de APP (Área de Preservação Permanente), Reserva 

Legal, bem como recuo da Faixa de Domínio da rodovia.  

 

Art. 2º O pedido de requerimento de ligação de energia elétrica deverá ser 

solicitado na Prefeitura do Município, para posterior análise da documentação e emissão de 

autorização de ligação de energia elétrica. 

 

Art. 3º No caso de instalação de empreendimentos turísticos, como cabanas e 

chalés de hospedagem, poderão ser concedidas autorizações ligações de energia necessárias para 

cada uma das unidades de hospedagem (cabanas ou chalés), mas caberá ao setor competente da 

prefeitura municipal a analise do pedido, podendo instituir em cada caso um número máximo de 

ligações.  

 

Art. 4º A ligação somente poderá ser efetuada, mesmo que em caráter provisório, 

se estiver acompanhada da expedição do Alvará de Licença para a Construção, emitida pela 

autoridade pública municipal competente, e a ligação de energia, em caráter definitivo, somente 

após a expedição e apresentação do competente Alvará de Habite-se municipal. 

 

Art. 5º A expedição do alvará será liberada após pagamento de taxa de acordo com 

a legislação vigente. 

 

Art. 6º Os casos omissos serão decididos pelo setor de engenharia e fiscalização 

com apresentação de demais documentos que julgarem necessários.  

 

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

 

 

Anitápolis, 13 de outubro de 2021. 

 

 

Solange Back 

Prefeita Municipal 

 

 

Registrado e publicado o presente decreto no órgão oficial do município de Anitápolis, em 13 

de outubro de 2021. 

 

 

Jéssica Rieg Haverot 

Chefe de Gabinete 

         


