AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NÚMERO DO PROCESSO:

SS: ________________________

Projeto: ________________________

Autorizamos a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A – ELFSM, concessionária do serviço
público de distribuição de energia elétrica, com sede na Av. Ângelo Giuberti, n.º 385, bairro Esplanada, em
Colatina – ES, a passar com a rede de distribuição de energia elétrica na propriedade abaixo descrita, conforme processo acima referido, bem como permitir a expansão da mesma, estabelecendo uma faixa de passagem/segurança com largura de 20 (vinte) metros, considerando 10 (dez) metros de cada lado, contados do
eixo da rede elétrica, e comprimento igual ao da extensão da rede elétrica.
PASSAGEM DA REDE ELÉTRICA
Proprietário(a) cedente: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CPF/CNPJ do(a) proprietário(a) cedente: _______________________________________________________________________________________________________________________________
Denominação / Localização / Município / UF: ________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROPRIEDADE A SER ATENDIDA
Proprietário(a) a ser atendido(a): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CPF/CNPJ do(a) proprietário(a) a ser atendido(a): ______________________________________________________________________________________________________________
Denominação / Localização / Município / UF: ________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A presente autorização terá validade, inclusive, quando da transferência do referido terreno para terceiros, herdeiros ou sucessores, pelo que nos comprometemos a dar-lhes o devido conhecimento do teor desta
autorização.
A ELFSM e seus prepostos terão livre acesso ao terreno para operar e dar manutenção à rede elétrica,
bem como expandi-la, ficando responsável, consequentemente, pelos danos que nele forem causados.
Por motivo de segurança, comprometemo-nos a não erguer construções e nem fazer plantações de elevado porte sob a rede elétrica e/ou dentro da faixa de passagem/segurança acima mencionada.

________________________________________________________________

– ES, ___________ de _______________________________________________ de __________________.

Assinaturas (reconhecer firma em cartório):
__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Proprietário(a) cedente

Cônjuge do(a) proprietário(a) cedente (quando houver)
Nome: ______________________________________________________________________________________
CPF: _________________________________________________________________________________________

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dicas para o correto preenchimento da AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM:
1) Para que a AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM seja devidamente anexada ao processo, permitindo a
continuidade do mesmo, é necessário informar o número da Solicitação de Serviços – SS ou do Projeto
a que se refere. Maiores informações podem ser obtidas em um dos Escritórios de Atendimento da
ELFSM;
2) Nos campos Denominação / Localização / Município / UF, devem ser apresentadas todas as informações de localização da propriedade disponíveis, tais como: nome da chácara, sítio ou fazenda,
quando houver; córrego em que está localizada; vila ou distrito; município; e estado;
3) Após a impressão e assinaturas do(a) proprietário(a) cedente e cônjuge, quando houver, é necessário o
reconhecimento de firma de cada uma em cartório;
4) Por fim, a AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM deve ser entregue em um dos Escritórios de Atendimento
da ELFSM. Antes, porém, certifique-se de que a mesma foi devidamente identificada com o número da
Solicitação de Serviços – SS ou do Projeto a que se refere.

