
 

 

 

 

REQUERIMENTO - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Para uso do PROTOCOLO GERAL 

Processo: Data: 

Folha: Rubrica: 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Interessado (Proprietário/Compromissário): 

 

RG: CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: CEP 

Telefone: Celular: E-mail: 

DADOS DO IMÓVEL  

Endereço: 

Bairro: CEP: 

Ponto de referência: 

Área do Terreno: Área Construída: 

Cadastro Municipal (área urbana) Setor:  Quadra: Unidade: 

Necessidade da(o): (    ) Nova ligação  (    ) Religa  (    ) Aumento de carga (    ) Troca de poste 

A ligação de energia implicará em supressão de vegetação nativa e/ou corte de árvores isoladas?  
(    ) sim  (    ) não   
 

Obs. Caso seja assinalado “sim”, será necessária a autorização do Órgão Ambiental Competente 
A ligação de energia incide em área de preservação permanente (APP)?       
(    ) sim  (    ) não 
 

Obs. Caso seja assinalado “sim”, será necessária a autorização da CETESB 

SOLICITAÇÃO 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, requeiro a Vossa Excelência, que se digne a determinar 
ao Órgão Municipal Competente documentação para emissão de AUTORIZAÇÃO PARA LIGAÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA no imóvel acima descrito, pelos seguintes motivos: __________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras. 
 

Mogi das Cruzes, _______ de __________________________ de ______________. 
 

 
 

 

_______________________________ 
Proprietário/Compromissário 

ou representante legal 
 

 

  - Todos os campos são de preenchimento obrigatório  



 

 

Documentos necessários - Ligação de Energia Elétrica  
 

Pessoa Física: 

(    ) Preenchimento de requerimento padrão ao Senhor Prefeito, devidamente assinado 
pelo proprietário/compromissário do imóvel e/ou representante legal (procuração 
simples); 

(    ) Cópia do CPF e RG do proprietário/compromissário e/o representante legal  

(    ) 
Cópia de documento de propriedade do imóvel (Escritura, Contrato de Compra e Venda 
e certidão de matrícula do registro do imóvel atualizada (não superior a 30 dias); 

(    ) Croqui de acesso ao imóvel (preferencialmente de Google Earth®) com indicação do 
local. 

(    ) Planta ou Croqui do imóvel onde conste a delimitação do lote. 

(    ) 
Cópia do Espelho do IPTU e/ou ITR - Cadastro do imóvel no INCRA 

(    ) 

OBSERVAÇÃO: 

Nos casos de RELIGA, AUMENTO DE CARGA E TROCA DE POSTE, anexar cópia de 
conta de luz do imóvel comprovando a existência de energia no local quando da sua 
instalação. 

 

 
Pessoa Jurídica 

(    ) Preenchimento de requerimento padrão ao Senhor Prefeito, devidamente assinado 
pelo proprietário/compromissário do imóvel e/ou representante legal (procuração 
simples); 

(    ) Cópia dos atos constitutivos da empresa (contrato social, estatuto social e cartão do 
CNPJ); 

(    ) 
Cópia de documento de propriedade do imóvel (Escritura, Contrato de Compra e Venda 
e certidão de matrícula do registro do imóvel atualizada (não superior a 30 dias); 

(    ) Croqui de acesso ao imóvel (preferencialmente de Google Earth®) com indicação do 
local. 

(    ) Planta ou croqui do imóvel onde conste a delimitação do lote. 

(    ) Cópia do espelho do IPTU do ano corrente e/ou ITR, se imóvel rural. 

(    ) 

OBSERVAÇÃO: 

Nos casos de RELIGA, AUMENTO DE CARGA E TROCA DE POSTE, anexar cópia de 
conta de luz do imóvel comprovando a existência de energia no local quando da sua 
instalação. 

 

 
OBS: estarão sujeitas à complementação, as solicitações de ligação de energia que não estiverem com 
todos os documentos necessários à análise. 


