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DECRETO N° 031/2022, DE 12 DE JULHO DE 2022. 

Declara a faixa de servidão, 

autorizando a travessia da linha de 

Transmissão 500kV do Complexo 

Eólico Oeste Seridó, sobre as 

estradas Municipais.  

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio 

Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais: 

 

CONSIDERANDO a necessidade da Empresa Mirante Energética S.A e/ou contratadas 

a executar todos os serviços de conservação, manutenção preventiva e corretiva das 

redes, bem como, manter livres de interferência de vegetação que possam 

comprometer a segurança do sistema elétrico, nos trechos afetados dos mencionados 

bens públicos. 

 

CONSIDERANDO que a empresa Mirante Energética é detentora de autorização 

outorgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da 

Resolução Autorizativa número 11.262 de 22 de fevereiro de 2022, localizado nos 

Municípios de Parelhas e Santana do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte. 

 

CONSIDERANDO a linha de Transmissão 500kV do Complexo Eólico Oeste Seridó 

possuirá 44,98 km de extensão e interligara Parelhas/RN e Santa Luzia II, localizada 

no Município de Santa Luzia/PB. 

 

CONSIDERANDO que a concessionária de energia elétrica, é considerada empresa de 

utilidade pública com serviço de natureza continuada. 

 

CONSIDERANDO que a vinda do Complexo Eólico para o Município de Parelhas é de 

suma importância, uma vez que, trará desenvolvimento econômico e a geração de 

empregos em nossa Cidade. 
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DECRETA: 

 

Art. 1o Fica declarada a faixa de servidão de linha de Transmissão 500kV do 

Complexo Eólico Oeste Seridó, que possuirá 44,98 km de extensão e interligara 

Parelhas/RN e Santa Luzia II localizada no Município de Santa Luzia/PB. Situadas na 

estrada dos quintos: Latitude 6º46’30.48’S e Longitude 36º42’1.68’O. 

Art. 2o Fica reconhecida a conveniência da constituição de faixa de servidão 

administrativa necessária em favor da Mirante Energética S.A., para o fim indicado, a 

qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os 

serviços de conservação, manutenção preventiva e corretiva das redes, bem como, 

manter livres de interferência de vegetação que possam comprometer a segurança do 

sistema elétrico, nos trechos afetados. 

 Art. 3o   Este decreto entra em vigor na data da sua publicação; revogando-se 

as disposições em contrário. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.  

 

Parelhas/RN, 12 de julho de 2022. 

 

 

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA 

Prefeito Municipal 


