
ESTADO DE MATO GHOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIABA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

LEI N' I.770 DE 06 DE SI]TEN'IBII,O D!] 20I7

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PIIoC!]DEIT A I)OAÇÁO

DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA'',

oPrcfeitoMunicipaldeJaciara-MT.ABDUL.IAI}^tlGÁLvINMoII^MM^I)nousodcsuasalribuiçõcs

legais;

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e ele sanciona a scguinte Lei

Ârt. l" - F-ica autorizada a doação para A ENERGISA MATO GI(OSSO DIS'II{IBUIDOR^ l)E LNEI(GI^

S.^ , para fins dc incorporação de rede, os seguintes bens:

r 02 t'}OSTES CIRCULAR DE CONCRETO l0 M 400 DAN 380MM l80MM:

o 0l POSTECIRCULARDE CONCRETO l0M 600DAN 390MM l90MM:

o 05 POS'IES CIRCULAR CONCRETO l0M l50DAN 340 MM 140 MMI

O ] I5 CABOSDE ALUMÍNIO CAA NU 2 ÂWC IF SPARROW;

. ()I CABO 3I)LEX CA*IOMM2 0,6-IKVXLP E COLI

§ 1". Scrá de responsabilidade da donatária, a nlanutenção dc conscrvação de toda rede doada' cln perleitas

condiçôes,dentrodospadrõesopcracionaisvigentes'afimdepossibilitarousoporpancdapopulação;

§2'. Fica a donatária impedida de alienar o bern ora doado' senr prévia rnuêncil da doadora' cxcclo para fins

ds substituição por equipamentos mais modernos c /ou por necessidades operacionais das redes de encrgiu

clétlica;

Art. 2' - Esra Lei entra em vigor na data de sua publicação' revogadas as disposições em contrário
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINOO Ui/lA NOVA HISTÓFIA

RONIUVON

Sccrctário e Finanças

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

I{egistrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costumc estabelccidos por ['ci

Municipal. Data SuPra.

DA
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ESTAOO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTNUINDO UMA NOVA H§ÍÓRIA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI27 DE 23 DE JLTNHO DE 2017

Senhor Presidente;

Senhores Vereadores;

Cumpre-me através do presente encaminhar a esta Augusta Casâ de Leis, o Projeto de

Lei n 27 de 2017 , que dispõe sobre a autorização para doação de rede de energia elétrica, para

fins de incorporação.

A pretendida doação se faz necessária para o atendimento ao disposto na Lei Federal n

10.848 de 2004, bem como o Decreto n" 5.163 de 2004 , os quais dispõe, entre outras providências,

que as concessionárias de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as Redes Particulares.

Assim sendo , resta-nos solicitar os bons préstimos de vossa Excelência e demais Edis,

no sentido de que, após as necessárias apreciações, possam transformar em Lei, o Projeto' nos

termos dâs normas legais e procedimentos atinentes à matéria em comento'

Renovando os protestos de estima, consideração e apreço, extensivo a seus Pares'

subscrevemo-nos.

Jaciara/MT,23 dejunho de 2017- Gabinete do Prefeito Municipal

ABDU AD

fei Municipal

RECEBTDO EM
oaa.çZL.!-aA_!. lz

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MLTNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT'

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó.34ót-7900
www. iocioro. mt.gov. brIHE



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINOO UMA NOVA H§TÔRIA

PROJETO DE LEI NO 27 DE 23 DE JUNHO DE 2017

..AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A

DOAÇÃO DA REDE DEENERGIAELÉTRICA "

O Prefeito Municipal de Jaciara-M'|. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso

de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e ele sanciona a seguinte

Lei:

Art. l" - Fica autorizada a doação para A ENERGISA MATO GROSSO

DISTRIBUIDORADEENERGIAS.A,parafinsdeincorporaçãoderede,osseguintes

bens:

o 02 POSTES CIRCULAR DE CONCRETO 10 M 400 DAN 380MM l80MM;

o 0l POSTE CIRCULAR DE CONCRITO l0M 600DAN 390MM l90MM;

. 5 POSTES CIRCULAR CONCRETO 10M 150DAN 340 MM 140 MM;

O 3.I5 CABOS DE ALUMÍNIO CAA NU 2 AWC IF 5PARROW;

. I CABO 3PLEX CA +IOMM2 0,6.lKVXLP E COLI

§ l' . Será de responsabilidade da donatária, a manutenção de conservagão de toda rede

doada, em perfeitas condições, dentro dos padrões operacionais vigentes' afim de

possibilitar o uso por parte da população;

óó. 3461-7900
www. jocioro. mt. gov.br
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ESTADO DE MATO GRO§SO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

§2'. Fica a donatária impedida de alienar o bem ora doado, sem prévia anuência da

doadora, exceto para fins de substituição por equipamentos mais modemos e /ou por

necessidades operacionais das redes de energia elétrica;

Aú. 2' - Esta Lei entÍa em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

GABINETE DO PREFEITO MLINICIPAL. EM 23 DE JLINHO DE2O17

ABD MôHAMMAD

Prefei Munici

CI,A TO

Secretâio icipal de e Finanças

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

66. 346t -7900
www.iocioro. mt. gov. brIffixí
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2017:6-'tS Roundcubs Wobínál ::CONTRATO DE INCORPORAçÃO DE REDE - ENERG SA

Assunto
CoNTRATO DE TNCORPORAçÂO DE REDE -
ENERGISA
Incorporação de Redes - Cuiabá-lt4T
< inco rporacãode redes@stsservicos, com. br>
< gabinete@jaciara.mt.gov. br>
2017-06-16 09:34

/ound,üUhs
De

Pàra

Data

. CAPA_CoNTRATO*UC_680 354.docx (N95 KB)

. CONTRATO_DEPRECIADO_UC_680354.docx (- 687 KB)

. UC_6803 S4_CARTADOACAO.doCX (-67s Kg)

Prezado (a),

Estamos enviando o contrato de incorporação de rede para assinar em 2 vias, e anexâr'documentos
pessoais e da propriedade autenticados (mâtricula ou contrato de compra e venda).

os contratos deverão conter visto em todas as páginas, na penúltima se possível assin,rr por extenso em :

ADERENTE.

E nvia mos ta mbém u ma carta pa ra leitu ra sobre a resolução 229 da AN EEL (Agê ncia Ne ciona I de EnergÍa

Elétrica), na qual deverá ser âssinada e enviada juntamente com os contratos.
O endereço para entrega do contrato, carta, documentos ou duvidas é:
-Av. João Gomes Sobrinho ne 575, Bâirro: Lixeira, Cuiabá-MT CEP - 78010 -300

- Contato: 165) 2L29-67 46/ 2129-6435 e (65) 9 9962-0192
Aguardamos até 15 dias para retorno dos documentos que enviamos em anexo, devid;tmente assinados.

Aten ciosamente

STS- Sociedade de Terceirização de Sêrviços Ltda

Natallia Cristina I Aux de Escritório I STS Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda

Tel: +(55) 65 2729-6435 I

Livre de vÍrus. www.avasl. com

hÍps J^r\,!w.jaciar a. m t,gpv.tÍ:2Ogecpsessl 65224234A3rdparty/roundcubeJ?-task= mailE-saíe= o&-uid= 520&-m box= lN BOX&-a )tr cn= pÍinl&-extwln: 1 1t1



d-nel'clsa
CoNTRATO DE TNCORPORAÇÃOOB REDES PARTICULARES (REN 229)

N" CONTRATO: 19565/2017 MT

N" PROTOCOLO: 00700'084082201 7

SIAGO N" OBRA: 0221701450

CLIENTE (S): UC(S):

PREF MT]N DE JACIARA - DAE

UTTNICÍTIO: JACIARÂ

DÀ.I'A ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

6803 54

tNrro!rÁ ,!,t^ro Giotto - ortÍalsulooE^ oE ENt*cra 5 À'

RulValaÀooi )oÀo OÀrBo5^ c^taMURt,,' 184' BÁxo'lra rã5

CurÂsÁ- MT 1,8010-900

Í.1.: (6t) lrlS 5,00

urrYn.êneítitâ.(om'bt

CONTRATODE INCORPORAÇÃo nnon zzs

N" CONTRATO: 19565/2017 MT

N" PROTOCOLO: 00?00'084082/20 I 7

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S'A

DATA ASSINATLIRA:



&.nerctsa
coNTRATooeaoesÃoPARAlNCoRPonlÇÃoDEREDEPARTICULAR

No 19565/2017 MT

Pelo presente insfiumento as partes:

PREFMUNDEJAGIARA-DAE,empresaSediadaemRURAL,0332080415000-,Balrro
RURALmunicÍpiodeJACIARA,inscritanoCNPJsobno03.34T.l35/0001.16lnscrição
Estadual <<RG>>, neste ato representada por seus Diretores' doravant': denominada

simplesmente ADERENTE'

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S'A' Con:essionária de

Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica' com sede social na Rua Vereador

João Barbosa Caramuru, fàa,gui"o BanJeirantes' CEP 78010-900' clda'le de Cuiabá'

Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o no 03467 321/0001-99' neste ato por seus

representantes legais inÍra-assinados ' doravante denominada simplesmente

CONCESSIONÁRIA.

1. O ADERENTEé legÍtimo(a) senho(a) e possuido(a) de um conjunto de instalaçóes

elétricas e todo o seu sistema associado' utilizado para prover :':iS]i :1"1":^:,::' "u"'
unidadesdeconsumo,oqualestáconectadoaosistemadedlstribuiçáode|}nergiaelétrica
da CONCEsSIONÁR|A ('Rede Particulal')'

2.AcoNcEssloNÁRlAdesenvolveaatividadedeserviçospúblicosdedistribuiçãode
energiaelétrica'conformeovigenteContratodeConcessãoNooo03/gT,pilraDistribuiçáo
de Eiergia Elétrica, na área de concessão no Estado deMato Grosso

3. A Lei no 10.g4g de 1s.3.2004 e o Decreto no s.163, de 30.7.2004 que il reguramentou

dispÕem,entreoutrasprovidências'queasconcessionáriasdedistritruiçãodeverâo
incorporar a seus patrimônios as Redes Particulares cujos proprietários não dispuserem de

ato autorizativo do Poder Concedente ("Legislação")'

4. A Agência Nacional de Energia Eletrica-ANEEL' por meio da Resolução Normativa no

229de8.8.2006(..Resolução2'2gt2ood')'alteradapelaResoluçãoNormeLtivano244,de

GONSIDERANDO QUE:

ENtlrcrs^ MaÍo CtolSo - DrsrrrEUloofiÀ DE ENÉ3ÉlÀ 5 a-

RuÀ VÊiEÁooR loÀo 8Árso5a Ca'ÀMUru' 184' BÀr{DÉrrÂ ÍÉr

CurÀoÁ -MI l78OlO-9OO

IÉi., (6s) r116 930o

wtvw.enertita.(om bí
Págirra 1 de



í'lêl'rGlSa
19.12,2006 ("Resolução 24412006"), estabeleceu as condiÉes gerais para a incorporaçâo

de Redes Particulares conectadas aos slstemas elétricos de distribu( ão ao ativo

imobilizado em serviço das concessionárias ou permissionárias do serviço público de

distribuiçao de energia elétrica.

5. Para fins da Resoluçáo ?2912006, as Redes Particulares que não dispur;erem de ato

autorizativo do Poder Concedente, e que sejam necessárias para a garantia do

atendimento de novas ligaçoes, além daquelas redes com relação às quais a

concessionária já tiver efetuado derivaçÔes para atendimento de outros t:onsumidores

deveráo ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária de distribuição,

podendo ensejar, neste caso, ressarcimento aos respectivos proprietários.

6. A CONCESSIONÁR1A tem interesse em inmrporar a Rede Particular do ADERENTE,

incluindo todos os bens que a integram e direitos deta decorrentes, com a Ínalidade de

destiná-la às suas atividades de acordo com a Concessão, e o ADERENTEIem interesse

emtransferi-la para a GONCESSIONÁRIA, nos termos da legislaçáo vigent-', a título de

doação, náo ensejando qualquer indenização ao ADERENTE

Resolvem as Partes, de comum aCordo, celebrar o presente Contrato de Adesão para

lncorpora@o de Rede Particular ("contrato"), obrigando-se a cumpri-lo prr si e seus

sucessores, a qualquer título, o qual se regerá pelas cláusulas e condiç5es a seguir

estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA . OBJETO

1.1. OADERENTE, conforme comprovam os doCumentos que integram o plesente como

Anexo I é legitimo titular dos direitos sobre a Rede Particular instalada pãLra permitir a

energização e o regular fornecimento de energia elétrica para a sua Unidade Sonsumidora

de no 680354, localizada na RuRAL,0332080415000-, Bairro RURAL - Município de

JACIARA, Zona RURAL, conforme descrição Contida e caracterizada no desenhono da

obÂ 0221701450

1.2. Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito o ADERENTEse compromete

a transferir à CONCESSIONÁRIa, na data e forma prevista na cláusula 2.1 abaixo,a

propriedade plena e a posse da Rede Particular, bem como de todos os bens, diÍeitos e

&.

ÊNEEcrs^ MÂro GEo55o - DlíralsulDon^ oE EnÉiclÂ S.A.

Rua V€rEÂDOr lOÀO BAROOT^ CASÁMU1U,184, BÀnOtlrAXYEt

C0raBÂ-MÍ 178010.900

IEL: (65)31161300

wwvr-en!íglra.(om.br Página ii de 7



&unur(itsa
obrigaçÕês que a integram, passando a CONCESSIOruÁntn a ser a sua exclusiva

proprl"táriu,podendofazerousonecessárioeconvenientedaRedeParlicularaseu

cúusum sEcuNoA - rnausrERÊttclA DA REDE PARTIcULAR

2.l.AtransferênciadapropriedadedaRedeParticularsomenteseráefetivadamedianteo
recebimento pela coNCESStOUÁRta do presente contrato devidamente assinado pelo

ADERENTE juntamente com os documentos referidos no item 2'1 í abaixo'

2.1.1. Como condição para a transÍerência da propriedade da Rede Particular o

ADERENTEcompromete-se a apresentar à CONCESSIONÁRIA os documentos

que compÍovem inequivocamente a propriedade da Rede Particu ar' os quais

integrarâoopresenlecomoAnexol,incluindo,massemlimitaçáo,alilpresentação
do projeto de implantação original aprovado pela distribuidora' e' sc Íor o caso'

certidáo de propriedadá do imóvet' emitida pêlo Cartório de Registn: de lmóveis

conespondente, sem prejuízo de er'entual inspeçáo técnica da CONCI:SSIONÁRIA

para eventuais esclarecimentos e conÍirmaçôes das informações contidas nos

documentos aPresentados'

2.2.AÍansferênciadaRedeParticularacimareferidaàCONCESSIONÁII|Asêráfeita
semÔnus,porsetratarderedetotalmentedepreciada,conformecritérioestabelecidona
Resolução 22912006.

CLÁUSULA TERCEIRA . MANUTENçÃO E OPERAÇÃO

3.1 . A partir da transmissão da propriedade e posse da Rede Particular para incorporação

p"i, áo*"assloNÁRlA, esta será u ú1i:1-r,."J:nsável pela sua manutenção e

ãp"ruçro, cabendo, exclusivamente, à coNcESSIONÁRlA a deÍinição dos critérios para

novas ligaçÔes e/ou aumento de carga' de acordo com as disposiEJes legais e

regulamJntãres vigentes, bem como as determinaçoes dos órgáos de fiscalizitÉo'

3.2. OADERENTE, desde já, autoriza em caráter permanente o livre acesso da

coNcESSloNÁRlA, seus funcionário" ou veÍculos à(s) área(s) do imóvel d,-' propriedade

doADERENTE em que se encontra instalada a Rede Particular, pata que nela(s) possa(m)

exclusivo critério

EREa6rsÁ MaÍo Gtoí'o - OlíÍtlsulDorÀ oc IrltlGlÂ 5 Â'

RuÂ VÉrtaDoa ioÃo 8^[rota CAnÂ^ruRU, ]84' BÀNoÉrra TÉt

Cur^BÁ-MÍl78olo'9oo

Írr.: (6s) 3!16 5100

wr'íw.€nertlta.coú.bí
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ner(5lsa
ser realizados Serviços de vistoria, operação, manutenfo, reparos, substituição, entre

outros, desde que relacionados à Rede Particular.

3.3. para regular o direito da CONCESSIONÁRIA estabetecido na cláusula 3.2 acima, o

ADERENTE celebra com a CONCESSIONÁR6, na data de assinatura do presente, um

lnstrumento em separado para a instituição de faixa de servidáo de pastiagem sobre

referida (s) área (s) de sua propriedade, que será objeto de averbaçáo t,erante a (s)

matrÍcula (s) do (s) imÓvel (is).

3.4. A CONCESSIONÁRlA responsabiliza-se integral e exclusivamente, llor todas as

dividas, ônus, gravames, pendências, responsabilid ades, obrigaçÕes, despesas e

pagamentos de qualquer natureza, especialmente, os relativos à r:onservaÇão'

manutençáo, acesso, segurança e gestão da Rede Particular, bem como aqu:les relativos

a empregados, impostos, contribuiçÕes, taxas e demais obrigaçÕes de qualqtter natureza'

relativos à Rede Particular, cujos Íatos geradores tenham se dado apór; a data da

incorporação.

CLÁUSULA qUARTA - DAS OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES DA,qDERENTE

4.1. O ADERENTE compromete-se a não danificar ou de qualquer forma interlerir na Rede

Particular, nem plantar árvores que pelo seu porte possam atingir ou prejldicar o seu

funcionamento.

4.2. o ADERENTE compromete.se a nâo realizar quaisquer ediícaçÕes, p antaçÕes ou

construçÓesemtodaaextensáoda(s)área(s)emqueseencontrainsta,adaaRede
Particular, obrigando-se ao cumprimento das normas vigentes para eCificações e

plantaçoes prôximas a redes elétricas.

4.3. compÍOmete-se o AOERENTE a nâo alterar, nem interferir, no todo ou €m parte, nas

linhas,estruturas,equipamentosedemaisbensintegrantesdaRedeParticularora
transferida, comprometendo-se a tomaÍ as medidas cabiveis para que se!s prepostos,

empregados,visitantes,moradoreseoutíosmantenhamaRedeParticularetrldososbens
queaintegramlivresdequaisquerinteíerênciaseatosquepossamprejudiciilas,colocar
em risco pessoas e bens ou afetar o fornecimento de energia elétrica'

À.

tNEa6rra Maro 6[oi5o _ DltÍrlgulDo[À oÉ ENEnolÂ S A'

RuÁ vERraooÂ JoÀo 0Áfloota cÂiAMUlu,l84, BÁNoElf,aÍÍl'

curaBÁ -MI l780lo 90O

ÍEr.:{6s}lrl6 5100

wuw.ene.tlta.com.br Pág\na 4 de 1



5'l.casooADERENTEsejatitulardeatoautorizativodoPoderConcederte,conforme
art.71 do Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004 e artigo 6o da Resoluç1o 22912006'

deverá encaminhar cópia do referido documento àCoNCESSIONÁRIA, no prazo de 15

dias,contadosdadataderecebimentodesteContrato,paraoendereço,FluaVereador
JoãoBarbosaCaramuru,'lS4,BairroBandeirantes,CEPTBOI0-900'nacidacedeCuiabá'
Mato Grosso.

5.2. Este instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável' ')brigando as

Partes e seus sucessores a qualquer titulo'

S.3.QualqueralteraçãoaesteinstrumentosóSerávátidaeeÍicazserca|izadamediante
ãoiii*, a"iãã quL naoalterado seu objeto e devidamente assinado pelas parles'

5.4. Qualquer toleráncia de Parte à Parte' em relação a qualquer uma das cláusulas do

presente instrumento, não importará em precedente' novação ou alteração da mesma'

cujo cumprimento continuará exigÍvel, em todos os termos e a qualquer tempo'

4.4. oADERENTEpermanece integral e exclusivamente responsável p or todas as

dividas, ônus, gravames, pendências, responsabilid ades e obrigaçÕes de qualquer

natureza, relativas à Rede Particular, originadas anteriormente à esta data, isentando

desde já a CoNCESSIONÁR|A, de qualquer resp onsabilidade com relaçâo a tais

obrigaçÕes.

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIçOES GERAIS

(.hêl'rGtsa

constitui-se em título executivo extra,iudicial No :aso de seu

ou parcial, servirá de base ao a,iuizamento de exectrção de título

do artigo 585, ll, do CÓdigo de Processo Civil' indepe ndentemente

intimatao ou notificaçâo, iudicial ou extrajudicial e de l)rotesto'

5.6.Casoqualquertermo,cláusula,avençaoucondiçãodesteinstrument(|Venhaaser
consideradoinváIido,nuloouinexequívelpordecisãojudicial,ostermosrestÉlntesdeverão
continuaremvigoreefeito,enáodeverãoserassimafelados'preudicadosou
invalidados,

S.T.Paraesclarecimentodeeventuaisdúvidas,ligarparaosseguintestelefr>nes:
(65)212s -67 46 ou (65)33 1 6-s 1 28'

5.5. Este lnstrumento

descumPrimento, total

extrajudicial, na forma

de Prévia interpelação,

EÍrlGrra MaÍo Ctotto - Dr3ÍnlBUlDola DÉ ENtl6lÀ 5'A'

RuÀ vÊrÍ^Dor ioÀo 8aaco5Â CÂsa'rtuEu,184.8a otlraí{Íl'

Cur^!Á- MÍ l?aoro'9oo
T.!.: (65) ]116 §l0O

www.enattltã.aolí.br
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d.nercrsa

E assim, por estarem certas e ajustadas, Íirmam o presente instrumento em 3 (três) vias
de igual teor e forma, na prêsenÇa de testemunhas instrumentárias a tudo presentes.

6.1 . Fica eleito o Íoro da comarca de cuiabá, Estado de Mato Grosso, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais dúvidas
e questôes relativas a este instrumento.

de de 2(r_.

NOME: PREF MUN DE JACIARA - DAE
UC: 680354
CPF: 03.347.í 35/000í -1 6

ADERENTE:

RAZÃO SOCIAL: ENERGISA /r'ÁrO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGÍÁ S.A

CN PJ : 03.467.321 /0001 -99

co^JcEssro^JÁRÂ

TESTEMUNHAS

1. 2.
Nome:

RG:

CPF:

ENCncrrÀ MÁÍo 6Eorso - Ot3Tst0utDoâÀ Dr ENEÂcra S.A.

Rua VÊnrÂoon roÀo 0ÂrBoíÀ CarÁMURU, lB4. BÁNDtttÂr{rEs

CúrÂBÁ-MÍ|78010.90O

r.t.: (65) 3ll6 5roo

www.energlsa,com,br

Nome:

RG:

CPF:

Página 6 de i
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ANEXO I

Descrição da Rede lncorporada:

Rede de Distribuiçáo (Tri) em tensão nominal de 13800 kV, com etÍênsão de 772,500000

metros, instataçOés Ae 8 (OITO )POSTE CIRCULAR CONCRETO 10M 40 e .1m posto de

transformação de 150 kVA, Tri (220Y), com CABO ALUM CAA NU 2 AWG 1 F IIPARROW.

POSTE CTRCULAR CONcRETo 10M 400 DAN 3801úlvl 1801ú l\4

OSTE CIRCULAR CONCR 1OM 600 DAN 39OMIú 19OMMP

E !acrs^ MaÍo Crorto - Dl5ÍsrsulDorÀ Dt INar6la5.À.

RuÀ VEREÀoot roÀo BÀr6osa CatÂâ/rÚRU, 184, BaNo'lPAr{rrÍ

CurÂBÁ-ÀtI I78010-900
Írr.j (65) 1116 S3oo

www.energl5.,(om.bÍ

POSTE CIRCULAR CONCRETO 1OM 150 DAN 34OIúIV 14OMM

CABO AIUM CAA N U 2 AWG 1F 5PARR )W
CABO 3PLEX CA 10+10Mrú2 0,6-1KV XLP: COL

2789PC2

90183PC1

2989PC5

90262

1501 M

Quantidade' Unldade
cód.

Material
Descriçâo do Material

Página 7 de 7
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nerGilSa
Cuiabá, 16 junho de 2017.

Ref: 248t612017 /DCMD- OBRAS/ENERGISA MT

tlmo. Sr(a).

PREF MUN DE JACIARA - DAE

UC: 680354

JACIARA. MT

Assunto: Incorporação de redes particulares

Prezado Cliente,

A Lei no 10.848, de 15 de março de 2004, e a Resolução ANEEL 229, de 08 de agostc de 2006,

dispõem sobre a obrigação de incorporação das redes particulares conectadas aos sistemas

elétricos de distribuição pelas concessionárias, estabelecendo o seguinte:

Lei n' I 0.848i04:

R.

Art 15. Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, as concess ior tárias de

distribuição 1§g@g incorporar a seus paíimônios as redes particulares que não

dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente ate 31 de dezembro de 2005 ou,

meimo clispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam transfendas'

Resolução Normativano 229, de 8 de agosto de 2006

Estabelece as condições gerais para a incorporação de redes paÍiculares, c('rectadas

aos sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo lmobilizado em Ser,'iço das

concessionfuias ou permissionárias do serviço público de distÍibuição de energia

elétrica, e dá outras providências.

4ft.2o Para os efeitos desta Resolução serão considerados os seguintes conce tos e

definiçôes:

t...1

III - Redes Particulares: instalações elétricas, em qualquer tensão, inclusive

subestàções, utilizadas para o fim exclusivo de prover encrgiâ elétrica parâ

ENERcrrÁ Maro Cio5ío - DrtrilBUlooRÀ oE Êí{ÉR§lÀ 5-4.

RuÁ ViRrÁDoI JoÀo 8ÁÍtBos^ CÀR^MUxu,l84, BÁNDElrÁN]85

cur^BÁ-MÍ 178010'9oo

lEt.r (65) 13165300

www.en..gira,(om,bÍ



Runurcrsa
unidades de consumo de seus
distribuição de energirr elétrica,

proprietários e conectadas em sistema de

t...1

Art. 4'As redes particulares, em qualquer tensão, localizadas integralmente em
imóveis de seus proprietários não serão objeto de incorporação, ficando dispensadas,
inclusive, da obtenção de ato autorizativo do Poder Concedente.

§ 1o Mediante cxprcsso acordo erlre as parte§, as redes de que Írâtà o caIul
poderão ser transferidas à concessionária ou permissionária de distribuiçã0, nÃo
ensejando qualquer forma de indenização ao proprietário.

Como se vê, quando não obrigatória, a incorporação pode ocorer por acordo entre ês partes,
sem ensejar direito de ressarcimento ao proprietário, mas ilnportando em obrigrrção, da
Diíribuidora, ds tnanutenção da rede. E paÍa tanto, basta que seja celebrado termo de doaçÉo,
conforme o modelo anexo a esta correspondência.

Nesse sentido, para confirmar a intenção de V.Sa. de efetuar a transferência da rede, rra forma
possibilitada pela lei, e dar continuidade ao processo de incoçoração, faz-se necesslrio que
V.Sa. nos encaminheos cornprovantes (Pessoa Jurítlico: cópia autenticada do (ontrato
social, documentos pessoais do proprietário e â procuração se for o casol Pessoa Físicat
cópia âuíenticadâ do RG, CPF; e para ambos cópia auteuticâda do projeto orillinal de
construção da rcde ou das autorizaçôes de passagem; da certidão de propriecade do
imóvel ou outro documento que comprove â propriedade).

Para sua segurança, os documentos deverão ser encaminhados preferencialmente p,)r carta
registrada ou SEDEX para o enderego Av, João Gomes Sobrinho No575 Bairro: Lixeira
CuiabíMT CEP:78008-800.

A partir do recebimento da confirmação do interesse de prosseguir com a doação da rede, a
ENERGISA enviará o contrato para sssinatura, sendo que após sua devolução a ( tnpresa

assurnirá toda a responsabilidade pele manutenção, operação e continuidade do fomer:imento
de energi4 como determina a lei.

Para o esclarecirnento de eventuais dúvidas, ficamos à disposição através do e-mail
norma@stsserv icos.com.br ou pelo telefone (65) 2129-67 46.

Atenciosamente,

ENERGISA MATO OROSSO_ DISTREUIDORA DE ENERCIA S.A
f,xt86rtÁ M^yo 6rotrD - Dr5ürauroorÂ oE ENra6ra 5.Â.

Rua VErÉ^oor roÃo 8Ànso§^ CÀ.aMUrlr, l84, 8^NDa,a^xrEt

CuarÁ- MÍ 178010.900

T!!.: (65) 3316 tsoo

wwrir.êíerglra-<om.br



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

penrcrR r uRíotco o3o I 2017.

PROJETO DE LEI N9 27/L7, AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A
pRocEDER A DoAÇÃo DA REDE DE ENERGTA ELÉTRtcA. tEGALIDADE.

RruróRro

1. Trata-se de Projeto de Lei que visa autorizar o executivo municipal a

proceder com doação da Rede de Energia Elétrica para ENERGISA MATO GROSSO.

2. Os autos, não se encontram regularmente formalizados, necessidade de

numeração de folhas. Vieram instruídos com os seguintes documentos, no que

importa a presente aná lise:

A) Mensagem ao Projeto de Lei;

B) Projeto de Lei;

C) Contrato de lncorporação de redes particulares.

ANÁLISE JURíDICA

3. A lniciativa do Projeto dê Lei encontra amparo legal, nos termos da Lei

Orgânica e Regimento lnterno:
Art. 34 - Cabe a Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre

todas as matérias atribuídas, explicitas ou implicitamente para o MunicíPio

pelas Constituições Federal e Estadual:

xll - administração, utilização e âlienação de seus bens;

4. O tema central do Projeto de Lei, qual seja, dispor sobre a autorização

para fins de incorporação de Redes Particulares, é regulamentado pela Lei Federal ne

to.848/2oo4, Resolução Normativa n" 229, de 8 de agosto de 2006 e ne244, de 19 de

dezembro de 2006.
Árt.15. Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, as concessionárias de

distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares que

não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de

dezembro de 2OOS ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das

Partes em que sejam transferidas.
Parágrafo único. Os custos decorrentes dessa incorporação, incluindo a

reforma das redes, serão considerados pela ANEEL nos processos de revisão

tarifária

Art,4'As redes particulâres, em qualquer tensão, localizadas integralmente

em imóveis de seus proprietários não serão objeto de incorporação, ficando

dispensadas, inclusive, da obtenção de ato autorizativo do Poder

Concedente.

§ 1" Mediante expresso acordo entre as partes, as redes de que trâta o

caput poderão ser transferidas à concessionária ou permissionária de

distribuição, não ensejando qualquer forma de indenização ao proprietário'

1

Ê

Ruo Jurucê, 
,l30'l 

- Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó'l-7350
E-moilr contoto@comorojocioro.mt.govbr wwwcomoroiocioro.mt.govbr
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ESTADO DE MATO GROSSO

§ 2" Deverão ser incorporadas, nos termos do art.9" desta Resolução, as
redes de que trata este artigo e necessárias para a garantia do atendimento
de novas ligaçôes, além daquelas redes que a concessionária ou
permissionária já tiver efetuado deÍivações para atendimento de outros
consumidores.

5. Quanto à análise dos elementos permissivos, propriedade dos bens
objeto de doação e ausência de ato autorizativo, parte-se da premissa de que o poder

executivo municiou-se destes para solicitar a presente autorização.

coNcLusÃo

6. Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido da legalidade do
Projeto de Lei.

7. No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa,
verificar a viabilidade ou não em deferir a doação da rede de energia elétrica, em

especial sobre a existência de interesse público envolvido, respeitando-se para tanto,
as formalidades legais e regimentais vigentes.

8. Por fim, necessário rememorar aos nobres edis que um parecer jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. 1...1 o ogente o

quem incumbe opindr não tem o poder decisório sobre a motério que lhe é submetido,
visto que coisos diversos são opinor e decldlr. (CARVALHO FILHO, 2007, p. L34\.

É o pa recer

Jaciara, Mato Grosso. 07 de agosto de 2077.

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

;b
Elis Kíem Cerutti.

oAB/MT 17.08s

2

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-lvlT - Foner (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comoÍolocioro,mt,govbr - wwwcomorojocioro,ml govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N." 27, DE 23 DE JUNHO DE 2017.
PODER EXECUTIVO

Verifica-se que a matéria do Projeto de Lei, ora analisado, tem por fundamento a

Lei Federal n." 10.48412004 e a Resolução Normativa n.o 22912006 da ANEEL que assinala
ser possível a incorporação de redes elétricas particulares ao patrimônio das

concessionárias, desde que exista interesse das partes contratantes.
Verifica-se que é matéria é pertinente, atendendo aos ditames legais, contudo, o

Projeto não esclarece onde estão localizados os postes e os cabos de alumínio a que o art. lo
faz alusão, devendo atentar o Executivo Municipal em melhor detalhar as proposituras

apresentas a este Poder Legislativo.
Por todo exposto, concluo pela emissão de PARECER FAVORÁVEL. pela

constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, sendo a matéria oportuna e conveniente
a sua aprovação, devendo por tanto ser apreciada pelo Plenário.

São as conclusões

VERI,ADOR VANDERLEI STLVA DE OLIVEIRA
Presidente Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Vice-Presidente Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

SALA DAS COMISSOES
JACTARA(MT),29 DE AGOSTO DE 2017.

rÀt
,' I

COMISSÃO DE CONSTITUICÀO, JUSTICA E RIDACÃO
POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO

I _ EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME

E submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que visa
autorizar o Município proceder a doação de rede de energia elétrica de sua propriedade para

a ENERGISA S/A.

II _ CONCLUSÕES DO RELATOR

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.ml,govbr - wwwcomorojocioro.ml.govbí



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de g8)

CoMISSÃo DE coNSTrrurcÃo. .lusrrc,q. o RrnÁ.cÃo
POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE

PROJETO LEI N." 27, DE 23 DE JUNHO DE 20I7.
PODER EXECUTIVO

As Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Política Urbana e Meio
Ambiente, reunidas nesta data infra, após a apreciação do Relatório elaborado pelo nobre
Edil relator, passam à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR A I SIL A
Presidente C

Vice-Presidente

SALA DAS COMISSOES
JACTARA(MT),29 DE AGOSTO DE 2017.

Pelas Conclusões: \
\-, '\--.- -§'\^..?,

VEREAD-bR TÂUTO NTÀNÁSIO DE SOUZA
Vice-Presidente Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Secretário Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

de Constituição, J ça
rn issão de Política Urb e Meio Ambiente

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA
Secretário Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR SIDNEY DE SOUZA SOARES
Presidente Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

LIVEIRA
e Redação

Ruo Jurucê, 
,130'l 

- Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-lv1T - Fone: {óól 34ól-7350
E-moil: contolo@comorojocioro.mt.govbr www.comorojocioro,mt,govbr

III _ DECISÃO DAS COMISSÕES



Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

courssÂo DE coNSTrrurÇÃo, JUSTrÇA E REDAÇÀo
POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE

PROJETO LEI N.'27, DE 23 DE JUNHO Df.2OI7.
PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

De acordo com o artigo 103 do Regimento Interno, e diante da decisão unânime das
ões quanto a aprovação do relatório apresentado. e após a discussão e votação

ernltem PARECER FAVORAVEL a matéria do pre nte Projeto de Lei.
Comiss

5

VEREADOR VAN o EIRA
Presidente Comissã Constituição, Justiç Redação

V ice-Presidente Corr i de Política Urbana e eib Ambiente

\ - "-- \ - ----. ô^ Lry'
VEREADOR JANIO ATANASIO DE SOUZA

Vice-Presidente Comissão de Constituição, Justiça e Redação
Secretário Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA
Secretário Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADO DNE DE SOT]ZA SOARES
Presidente Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT),29 DE AGOSTO DE 2017.

Ruo Jurucê, 1301 -Centro-CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoio@comorojocioro,mt.govbr - www.comorojocioro.mt.govbr

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

PARECER:


