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LEI Nº 1585/2017
 

DISPÕE SOBRE A NECESSIDADE DE
EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELO PODER
PÚBLICO MUNICIPAL PARA NOVAS LIGAÇÕES
DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA POTÁVEL E
ESGOTO EM CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
VALMIR ZIRKE, Prefeito Municipal em exercício de Guabiruba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º  Todas as ligações de energia elétrica, de água potável e esgoto no Município de Guabiruba ficam
condicionadas a expedição de alvará de construção ou autorização específica emi�da pela Secretaria de
Planejamento Urbano e Infraestrutura. 
 
Parágrafo único. Nos casos de extensão de rede é obrigatória a solicitação de alinhamento dos postes junto à
Secretaria de Planejamento Urbano e Infraestrutura. 
 

Art. 2º  Os documentos de que tratam o ar�go anterior serão fornecidos mediante a apresentação do
projeto de edificação e demais documentos exigidos, que serão avaliados e aprovados pela Secretaria de
Planejamento Urbano e Infraestrutura 
 

Art. 3º  No caso de situações consolidadas, sendo impossível a expedição de Alvará de Construção, somente
serão admi�das, excepcionalmente, a emissão de autorização específica pela Secretaria de Planejamento
Urbano e Infraestrutura para ligações de energia elétrica, água e esgoto, desde que atendidas todas as
seguintes condições: 
 
I - a edificação não esteja localizada em áreas classificadas pela Defesa Civil como de risco alto, muito alto ou
exclusão; 
 
II - o imóvel não esteja localizado em loteamento clandes�no; 
 
III - a edificação não esteja localizada em Área de Preservação Permanente - APP, observada a legislação
ambiental vigente. 
 
Parágrafo único. A autorização de liberação da ligação de energia elétrica, água e esgoto na forma prevista
neste ar�go não terá efeitos para considerar regularizada a edificação. 
 



Art. 3º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Guabiruba, 10 de maio de 2017. 
 
VALMIR ZIRKE 
Prefeito Municipal em exercício 
 
Registrada e Publicada no mural desta Prefeitura Municipal, no décimo (10) dia do mês de maio (05) de dois
mil e dezessete (2017). 
 
ROMILDO KORMANN 
Chefe de Gabinete 
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