Fluxograma de Tomada de Decisões para Novas Ligações de Energia Elétr ica
na APA da Ser ra da Mantiqueira

Cidadão requer
nova ligação junto
à Concessionária

Concessionária
Nega
Indeferido
Empreendimento está
parcial ou totalmente
na Zona de
Conservação Vida
Silvestre

Zona de Uso Restrito
ou de Uso Moderado

Zona de Produção
Rural

Zona Urbanizada

Empreendimento está
exclusivamente na
Zona de Sobreposição
Territorial

Concessionária
consulta Órgão
Gestor da
Unidade
Deferido
Concessionária
Liga

Projeto demanda
supressão de
vegetação em estágio
médio/avançado de
regeneração e/ou se
afeta área de
preservação
permanente - APP

Concessionária
consulta Órgão
Estadual
Competente

Sim

Não

Indeferido

Concessionária
Nega

Deferido

Unidade
consumidora está em
área de preservação
permanente - APP

Sim

Requerente
comprova ocupação
anterior a 22 de julho
de 2008

Não

Houve recente
movimentação de solo
acima de 100 metros
cúbicos ou as obras

Sim

Não

necessárias à
instalação da rede de
distribuição
demandam
movimentação de solo
acima deste limite

Sim

Há indícios de
parcelamento irregular
de solo abaixo da
Fração Mínima de

Não

Parcelamento ? FMP *

excetuados os casos
em perímetro urbano e
zona urbanizada

* Indícios de parcelamento irregular de solo abaixo da FMP
1. Presença de placa no local ou nas imediações anunciando a venda de
terrenos, lotes ou chácaras;
2. Frequência maior de solicitações de novas ligações de energia e/ou
extensão da rede nas imediações;
3. Existência de lotes cercados sequencialmente;
4. Existência de muitas edificações já concluídas ou em construção no
local ou imediações;
5. Presença de vários pontos de depósito de materiais de construção nas
imediações;
6. Existência de pequenas vias abertas para dar acesso a lotes nas
imediações e,
7. Existência de vários cortes de barranco com finalidade de formar
platôs nas imediações.

Sim

Não

Concessionária
consulta ICMBio

Deferido

ICMBio
emite
Autorização
Direta **

Indeferido

Concessionária
Nega

Concessionária
Liga

** A emissão da Autorização Direta será precedida do pagamento da GRU - Guia de Recolhimento da União, referente ao custo de análise ambiental, conforme Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981.

