PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO EspíRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO W 11.491/2020

"AUTORIZA A LlGACÃO DE ENERGIA
ELETRICA PARA FINS DE MORADIA NA
REGIAO DE URUSSUQUARA. DISTRITO DE
BARRA
NOVA.
POR
PARTE
DA
CONCESSIONARIA EDP ESCELSA E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS"
Considerando o processo administrativo
n° 01 6893/2019 e parecer jurídico n?
1267/2019;
Considerando
que
a
Região
de
Urussuquara, hoje localizada no Distrito de
Barra
Nova,
consta
com
aproximadamente
1.500
casa
construídas, que servem de moradia para
centenas de famílias;
Considerando
que
a
região
desenvolve há mais de 30 anos;

se

Considerando que a falta do serviço de
energia elétrica para moradia é fato que
afeta a subsistência das pessoas que lá
residem e se a apresenta como afronta
ao princípio da dignidade da pessoa
humana;
Considerando que o acesso à energia
elétrica traz melhorias
para avida das
pessoas que lá residem e é direito
garantido pela Constituição Federal;

o

Prefeito Municipal de São Mateus,
Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que
dispõe
a
Legislação
em
vigor,
especialmente o artigo 107, item VI da Lei
Municipal n°. 001, de 05 de abril de 1990 Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

Continua ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO EspíRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
••• continuacão da Portaria Municipal nO 11491/2020

Art.l° - Fica autorizada a ligação de energia
elétrica por parte da concessionária responsável, EDP Escelsa, para casas
com fins de moradia da Região de Urussuquara, para todos os pedidos de
ligação feitos até 10 de dezembro de 2020.
Art. 20

-

Este Decreto entra em vigor na data da

sua publicação.
Gabinete
do Prefeito Municipal
de São
Mateus, Estado do Espírito onlo. aos 21 (vi e e um) dias do mês de maio
(05) do ano de dois mil e v n e (2020).

