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Prefeitura Municipal de
Nova Soure publica:
x Lei Nº 560/2022, de 11 de maio de 2022 - Determina a remoção imediata
de postes e cabos da rede elétrica de alta tensão ou baixa tensão sobre
moradias e construções civis.
x Lei Nº 561/2022, de 11 de maio de 2022 - Dispõe que toda rede elétrica
instalada nas ruas, áreas urbanas e servidões, cujos fios de alta, baixa
tensão não possuem proteção em áreas próximas à residencial e
loteamentos e têm distância inferior 5 (cinco) metros das residências,
deverá ser do tipo compacta com os fios encapados, protegidos, isolados
e dá outras providências.
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LEI Nº 560/2022, DE 11 DE MAIO DE 2022.

“Determina a remoção imediata
de postes e cabos da rede
elétrica de alta tensão ou baixa
tensão sobre moradias e
construções civis.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SOURE, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais, remete à apreciação desta Augusta Câmara de
Vereadores a seguinte Lei Municipal:

Art.1°. As concessionárias de energia elétrica que possuam linhas de distribuição e
transmissão de rede elétrica devem retirar qualquer linha, cabos elétricos de alta ou
baixa tensão de transmissão ou distribuição que passam sobre as moradias ou
construções civis no âmbito do município de Nova Soure.
Art.2°. O morador que estiver com sua casa prejudicada com cabos da rede elétrica
de alta ou baixa tensão de concessionária de distribuição, transmissão que passam
por cima de sua residência deve solicitar a imediata remoção dos cabos elétricos ou
linha de transmissão e distribuição as responsáveis pela prestação do serviço de
utilidade pública do seu município.
Art.3°. Ao solicitar a remoção das respectivas linhas ou cabos da rede elétrica de
alta ou baixa tensão que passa por cima de casas, prédios, edifícios o cidadão
solicitante não terá nenhum custo para remoção das mesmas.
Art.4°. As concessionárias de energias elétricas devem retirar os cabos distribuição
ou linha de transmissão a pedido do solicitante mediante protocolo, comprovante de
atendimento.
§1°. Inclui como obrigatoriedade das prestadoras de serviço tanto a remoção das
linhas transmissão, cabos de distribuição quantos postes, torres de rede elétrica que
passam por cima de edifícios, casa e prédios.
§2°. As concessionárias de distribuição e transmissão deve dentro do prazo máximo
de 30 dias informar a data do inicio da obra ao solicitante.
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§3°. Caso as concessionárias de energias elétrica não informe o solicitante dentro
do prazo máximo de 30 dias a contas do inicio da solicitação deverá pagar multa
diária de 10.000,00 a prefeitura municipal.
§4°. A prefeitura utilizará o dinheiro do pagamento das multas por eventuais
descumprimentos que determina os artigos anteriores desta lei para secretaria de
ação social do município.
Art.5°. As concessionárias de energia elétrica de distribuição, transmissão terão no
máximo 60 dias para inicio das obras de remoção de postes ou cabos, linhas da
rede elétrica que passam por cima de casas, edifícios e prédios após solicitação do
cidadãos que desejam citados por este artigo da presente lei.
§1°. Em caso de não cumprimento o que estabelece o Art.5° desta lei a multa será
aplicada pela prefeitura municipal através de funcionários do quadro de pessoal do
setor de tributos.
§2°. O valor da multa será de 100.000,00 diários as concessionárias de transmissão,
distribuição por não cumprimento do que trata o Art 5° da presente lei.
Art.6°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, 11 DE MAIO DE 2022.

LUÍS CÁSSIO DE SOUZA ANDRADE
Prefeito Municipal
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LEI Nº 561/2022, DE 11 DE MAIO DE 2022.
“Dispõe que toda rede elétrica instalada nas
ruas, áreas urbanas e servidões, cujos fios
de alta, baixa tensão não possuem proteção
em áreas próximas à residencial e
loteamentos e têm distância inferior 5
(cinco) metros das residências, deverá ser
do tipo compacta com os fios encapados,
protegidos,
isolados
e
dá
outras
providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SOURE, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais, remete à apreciação desta Augusta Câmara de
Vereadores a seguinte Lei Municipal:
Art. 1º Toda rede elétrica instalada nas ruas e servidões, cujos fios de alta tensão
não possuem proteção em áreas próximas à residencial e loteamentos e têm
distância inferior a 5 (cinco) metros das residências, deverá ser do tipo compacta
com os fios encapados.
Parágrafo único. A responsabilidade de alteração dos cabos e da infraestrutura fica
a cargo da Distribuidora de Energia.
Art. 2º A empresa concessionária de energia elétrica deverá proceder à inspeção
em toda sua rede, adequando-a diante da exigência da presente lei.
Art. 3º A empresa concessionária terá o prazo de 1 (um) ano da data de sua
publicação para o cumprimento que estabelece a presente lei.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5° Caso a distribuidora de energia não atenda obrigatoriedade que trata esta lei
pagará multas diárias de 50.000,00 a prefeitura municipal.
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Art.6° O cidadão poderá por meio de esta lei solicitar a distribuidora de energia a
substituição da rede elétrica por fios e cabos elétricos encapados, protegidos e
isolados mediante protocolo de atendimento junto as agências de atendimentos das
distribuidoras de energia elétrica.
Art. 7° A distribuidoras de energia deve fazer a substituição dos fios da rede elétrica
em áreas urbanas na sede do município e povoados, vilas, ruas, loteamentos e
fazendas.
Art.8° A multa por não cumprimento das exigências da presente lei deverá ser pago
há prefeitura municipal.
Parágrafo único. A prefeitura destinará o valor dos recebimentos das multas pagas
por não observância por parte das distribuidoras de energia que determina a
presente Lei para a secretaria de saúde municipal.
Art. 9° A distribuidora de energias deverá fornecer o cronograma de inicio das obras
no máximo em 30 dias aos solicitantes de substituição da rede elétricas por fios
encapados.
Art.10° As solicitações para substituição da rede elétrica por fios encapados,
isolados, protegidos junto as distribuidoras de energia poderá ser feito por cidadãos,
presidentes de associações, entidades que representa sociedade civil ou prefeitura
municipal.
Art.11º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 11 DE MAIO DE 2022.

LUÍS CÁSSIO DE SOUZA ANDRADE
Prefeito Municipal
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