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INTRODUÇÃO
Esta cartilha foi elaborada para orientar as pessoas
físicas ou jurídicas que irão solicitar o documento de
Anuência, fornecido pela Agência Estadual de Meio
Ambiente -CPRH, com o objetivo de conseguirem a
instalação de energia elétrica em suas propriedades
e/ou residências.
A Anuência faz parte do processo de Licenciamento
Ambiental.
Neste sentido, essa cartilha irá ensinar o passo a
passo para que você possa realizar os procedimentos
de solicitação da Anuência.
Caso tenha alguma dúvida em relação aos
procedimentos, você poderá entrar em contato por
telefone com a Unidade de Gestão de Unidades de
Conservação (UGUC) –
(81) 3182 – 8854 e pelo
e-mail: anuenciaenergiaeletrica@cprh.pe.gov.br .
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SOLICITAÇÃO
DA ANUÊNCIA
O

documento

de

Anuência

é

solicitado

plataforma digital chamada SILIAWEB.

pela

Esta plataforma é online! Isto significa que você
poderá solicitar a Anuência onde você estiver.

LEMBRE-SE! Você precisará ter acesso à internet

através

do

computador.

seu

Para solicitar a

celular,

notebook,

tablet

ou

Anuência é necessário que você

realize um cadastro no SILIAWEB, através deste link:

https://sistemas.cprh.pe.gov.br:8383/siliaweb/selis/.

Quando o cadastro for realizado, você poderá solicitar
a Anuência.

CALMA! Vamos explicar o passo a passo.
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POR QUE PRECISO
FAZER ISSO?
Toda e qualquer ligação elétrica, seja ela em zona
rural ou urbana, necessitará de prévia anuência
ambiental, de forma a assegurar a CELPE (Neoenergia
Pernambuco) de que a área não possui qualquer
restrição ambiental. Esta exigência consta de
Resolução Normativa nº 414, 2010 da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
No Estado de Pernambuco, a Anuência é emitida pela
CPRH. Para isso, é preciso fazer o cadastro no
SILIAWEB, pois nele você irá solicitar a licença através
de um processo que chamamos de CONSULTA PRÉVIA
– CP.
A partir desta solicitação, o servidor/empregado
público da CPRH, analisará as informações fornecidas
por você e, após a análise, emitirá a Anuência.
PRONTO! Com a Anuência emitida é só entrar em
contato com a CELPE e fornecer o documento.
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VAMOS APRENDER COMO
REALIZAR A SOLICITAÇÃO
NO SILIAWEB?
Vamos te ensinar o passo a passo para que você
possa realizar a solicitação da Anuência.
Para uma melhor compreensão foram elaborados
esses OITO PASSOS que te ajudarão na solicitação da
Anuência:
1. O cadastro no SILIAWEB;
2. A confirmação do cadastro realizado através do
e-mail fornecido;
3. Em seguida, cadastrar o responsável técnico e o
empreendimento no SILIAWEB;
4. Realizar a solicitação da licença no SILIAWEB;
5. Realizar o pagamento do boleto gerado;
6. Inserir no SILIAWEB as documentações exigidas;
7. Após o aceite das documentações, o processo é
protocolado e começa a análise do processo pelo
servidor/empregado público da CPRH;
8. Por fim, é emitida a Anuência, depois da análise.
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PRIMEIRO passo:
o cadastro no SILIAWEB
O primeiro passo é se cadastrar no SILIAWEB. Você vai
se cadastrar no sistema como empreendedor.
EXPLICANDO! Empreendedor é o nome que usamos
para a pessoa física ou jurídica que faz o cadastro no
SILIAWEB.
LEMBRE-SE! A partir de agora vamos te chamar de
Empreendedor.
O Empreendedor realizará o cadastro no SILIAWEB,
informando dados da propriedade/empreendimento,
podendo ser pessoa física ou jurídica, e-mail para
comunicação com a Agência e inserir, via upload, os
documentos solicitados. Para o caso de pessoa física,
é solicitado RG, CPF e Comprovante de Endereço. Para
pessoa jurídica, é solicitado Comprovante de
Endereço e Contrato Social
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Presta atenção!
Agora vamos aprender o passo a passo de como
realizar o cadastro no SILIAWEB, através das imagens
abaixo.
É FÁCIL! Siga as instruções e você vai conseguir.
OBSERVAÇÃO! As Informações do empreendedor
inseridas
nas
imagens
são
Fictícias.
Essas
informações são para exemplificar e ajudar você a
entender como inserimos os dados no SILIAWEB.
Siga as instruções abaixo:
1 - Você deverá acessar um navegador de internet,
nesse exemplo, estamos utilizando o Google Chrome.
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2 - Digite a palavra SILIAWEB no navegar do Google
Chrome e, em seguida, clique em pesquisar. Agora,
clique na primeira página que aparecer na tela. Veja
a mão
em cima de onde você deve clicar.

Se desejar, você pode digitar na barra de endereço do
seu navegador o link abaixo e ele te direcionará a
página do SILIAWEB.
https://sistemas.cprh.pe.gov.br:8383/siliaweb/selis/
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3 - Após clicar no primeiro endereço, você vai ser
direcionado para a página do SILIAWEB.

4 - Você deverá se cadastrar para ter acesso ao
sistema (SILIAWEB). Você vai clicar no texto "Clique
para se cadastrar". Veja a indicação da mão
abaixo.
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5 - Aparecerá a página abaixo que é o cadastro do
empreendedor. Você deverá preencher todos os
campos (caixinhas) com as informações solicitadas.
Alguns campos são obrigatórios e se não preencher
as informação, você não poderá finalizar o cadastro.
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IMPORTANTE! Você deve ter digitalizado em PDF, em
arquivos separados, os seguintes documentos: RG,
Comprovante de Residência e CPF. É preciso para
inserir (fazer upload) estes documentos no SILIAWEB,
pois eles são obrigatórios!
LEMBRE-SE! O e-mail cadastrado junto ao sistema
SILIAWEB deverá estar correto, pois, será enviado o link
para validação do seu cadastro neste e-mail.
6 - Depois de preencher todos os campos com as
informações solicitadas. Você deverá concluir o seu
cadastro, para isso, você vai clicar no botão “INCLUIR”
no início da tela. Veja a indicação da mão
abaixo.
Pronto! O seu cadastro foi incluindo no SILIAWEB.
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SEGUNDO passo:
confirmação do cadastro.
O segundo passo é a confirmação do cadastro que
você realizou no SILIAWEB.
Após preenchimento e envio das informações o
empreendedor receberá no e-mail cadastrado, a
confirmação de cadastro
LEMBRE-SE! Você deverá verificar se o e-mail
chegou. Senão chegou, verifique o spam ou a lixeira,
pois o e-mail poderá estar nestas pastas.

Siga as instruções abaixo:
1- Abra o seu e-mail e verifique a caixa de entrada.
Abra o e-mail enviado e, em seguida, clique no link
com o seguinte texto "Clique para confirmar o seu
cadastro". Veja a mão
indicando onde você deverá
clicar no exemplo de e-mail abaixo.
16

Maria Severina da Silva
007.000.000.07

2- Após a confirmação do cadastro. Abrirá a página
do SILIAWEB com as informações preenchidas por
você. Verifique se todas as informações estão corretas
e, em seguida, clique no botão SALVAR. Veja a mão
indicando onde você deverá clicar no exemplo abaixo
para o cadastro de pessoa física.

007.000.

007.000.000.07

MARIA SEVERINA DA SILVA

EMPRESÁRIA

007.000.000.07

3000-0000

Avenida Aparecida

98000-0000

maria$@gmail.com
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3- Após salvar os dados no SILIAWEB, o sistema
mostrará a seguinte mensagem " O seu acesso ao
sistema já está liberado!". Clique no botão OK . Veja
a indicação da mão abaixo.

4- Depois de clicar no botão OK, você será
direcionado a página inicial do sistema SILIAWEB e já
poderá acessá-lo.

LEMBRE-SE! Para acessar o SILIAWEB, você deverá
incluir o CPF cadastrado no campo indicado e em
seguida incluir a senha cadastrada junto ao sistema,
clicando no botão ENTRAR.
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TERCEIRO passo:
cadastros do responsável
técnico e do
empreendimento.
O terceiro passo é o cadastro do responsável técnico
e do empreendimento no SILIAWEB.
Isso é possível porque você já realizou o cadastro do
Empreendedor. E a partir de agora, você deverá
colocar as informações do responsável técnico e, em
seguida, as informações do empreendimento que
você pretende solicitar a Anuência da instalação de
energia elétrica.
LEMBRE-SE!
O
Responsável
Técnico
do
Empreendimento pode ser o próprio Empreendedor.
Isto pode ser determinado diretamente no cadastro
do Empreendimento.
DICA! No final da cartilha você encontra um
capítulo sobre DICAS E INFORMAÇÕES. Neste capítulo
você saberá mais detalhes e informações sobre os
documentos exigidos, tipos de empreendimentos e
coordenadas geográficas . CONFERE!
19

Siga as instruções abaixo:
1- Primeiramente, você deve acessar o SILIAWEB na
página inicial do sistema. Coloque o seu CPF e a
senha cadastrados. Em seguida, clique no botão
ENTRAR.

2- Ao acessar o SILIAWEB aparecerá a mensagem
"Bem Vindo ao Sistema". Veja na tela abaixo.

MARIA SEVERINA DA SILVA
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3-Agora você deverá cadastrar o responsável
técnico.
Clique
na
aba
LICENCIAMENTO,
posteriormente clicar em RESPONSÁVEL TÉCNICO .

MARIA SEVERINA DA SILVA

4- Aparecerá a página do RESPONSÁVEL TÉCNICO.
Você deverá clicar no botão NOVO.

MARIA SEVERINA DA SILVA
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5- Aparecerá a página para você cadastrar o
responsável técnico. Você deverá preencher
as
informações que são solicitadas.
LEMBRE-SE! Alguns campos são obrigatórios e
estão com esse o símbolo de asterisco "*". Se você
não preencher estes campos, o cadastro não será
finalizado.
IMPORTANTE! Veja na imagem abaixo que o
primeiro campo pergunta se o responsável técnico é o
empreendedor. Se for, marque o SIM, e o sistema irá
repetir os dados. Se não for a mesma pessoa, marque
o Não e preencha os dados do responsável técnico.

MARIA SEVERINA DA SILVA
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6- Agora que você já marcou a opção se o
responsável técnico é ou não a mesma pessoa do
empreendedor, preencha os demais campos com as
informações
solicitadas.
No
exemplo
abaixo,
marcamos o responsável técnico sendo também o
empreendedor.
LEMBRE-SE! No cadastro do responsável técnico é
solicitado o registro profissional. Neste caso, para a
solicitação de instalação de energia elétrica não se
aplica. Portanto, você deverá preencher esse campo
com o texto: N/A.
MARIA SEVERINA DA SILVA

007.000.000

MARIA SEVERINA DA SILVA

EMPRESÁRIA

N/A

007.000

maria$@gmail.com

3000.0000

50.710-030

SDS-PE

98000.0000

AVENIDA APARECIDA

280

CASA
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7- Depois de preencher as informações
responsável técnico, clique no botão SALVAR.

do

MARIA SEVERINA DA SILVA

007.000.000

MARIA SEVERINA DA SILVA

EMPRESÁRIA

Não se aplica

007.000

maria$@gmail.com
3000.0000

50.710-030

SDS-PE
98000.0000

AVENIDA APARECIDA

280

CASA
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8- Após clicar no botão SALVAR, o SILIAWEB abrirá
uma página informando que o responsável técnico
foi cadastrado. Clique no botão OK para confirmar.

MARIA SEVERINA DA SILVA

9- Após clicar no botão OK, o sistema mostrará que o
responsável técnico foi cadastrado. Veja abaixo como
se apresentará.

MARIA SEVERINA DA SILVA

007.000.000

MARIA SEVERINA DA SILVA

007.000

N/A
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10- Agora você deverá cadastrar o empreendimento.
No Cadastro de Empreendimentos, o Empreendedor
deverá
selecionar
um
Responsável
Técnico
previamente cadastrado, ou cadastrar um novo
Responsável Técnico, ou declarar que o Responsável
Técnico é o próprio Empreendedor.
IMPORTANTE! Neste cadastro, o Empreendimento
só poderá ser cadastrado com o mesmo CPF/CNPJ
do Empreendedor, ou seja, da empresa que irá
solicitar. Só deve ser cadastrado um novo
empreendimento com o mesmo CPF/CNPJ para o
caso de estar localizado em outro endereço.
Com o SILIAWEB aberto, clique na aba LICENCIAMENTO,
em seguida, clique em EMPREENDIMENTOS. Aparecerá
a página abaixo.

MARIA SEVERINA DA SILVA

007.000.000.07

MARIA SEVERINA DA SILVA
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11- Em seguida, você deverá clicar no botão NOVO na
sua tela.

MARIA SEVERINA DA SILVA

007.000.000.07

MARIA SEVERINA DA SILVA

12Aparecerá
a
página
do
cadastro
do
empreendimento.
Primeiramente,
você
deverá
selecionar o empreendedor e, em seguida, preencher
todas as informações solicitadas.

MARIA SEVERINA DA SILVA
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13- Depois de selecionado o empreendedor, você
deverá responder se o responsável técnico é também
o empreendedor. Se for, escolha a opção Sim e na
resposta seguinte, responda que deseja copiar os
dados do empreendimento.

MARIA SEVERINA DA SILVA

007.000.000.07

MARIA SEVERINA DA SILVA

IMPORTANTE! Caso a sua resposta seja NÃO, pois
eles não são a mesma pessoa. Na resposta seguinte,
que pergunta: "Deseja copiar os dados do
Empreendedor?", você vai selecionar o NÃO e
preencher as informações.
Isto ocorre, pois, muitas vezes, o endereço cadastrado
do empreendedor e do empreendimento/propriedade
são em áreas diferentes. Portanto, você deverá
cadastrar o endereço que você vai solicitar a
instalação de energia elétrica.
28

No exemplo abaixo, foi selecionado a opção Não para
a
pergunta
"Deseja
copiar
os
dados
do
Empreendedor?".
IMPORTANTE!Nesta página, você terá que responder
se:
"Esse
empreendimento
é
relativo
ao
licenciamento de fauna nativa ou exótica?". Você
deverá selecionar a resposta NÃO, pois a sua
solicitação é para instalação de energia elétrica.

MARIA SEVERINA DA SILVA

007.000.000.07

MARIA SEVERINA DA SILVA
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14- Depois de preencher todas as informações você
vai clicar no botão INCLUIR.

MARIA SEVERINA DA SILVA

007.000.000.07

MARIA SEVERINA DA SILVA

15- Pronto! O seu empreendimento foi cadastrado no
SILIAWEB e o código já foi gerado.

MARIA SEVERINA DA SILVA

007.000.000.07

MARIA SEVERINA DA SILVA
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QUARTO passo:
solicitação da licença.
O quarto passo será a solicitação da licença, ou
seja, você estará solicitando a CPRH a anuência
para instalação da energia elétrica.
Siga as instruções abaixo:
1- Você deverá acessar o SILIAWEB. Em seguida
selecione aba LICENCIAMENTO, e clique na opção
SOLICITAÇÕES. Confira na imagem abaixo:

MARIA SEVERINA DA SILVA
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2- Abrirá a página de SOLICITAÇÕES e você deverá
clicar no botão NOVO.

MARIA SEVERINA DA SILVA

3- Abrirá a página SOLICITAR NOVA LICENÇA. Cada
aba
dessa
deverá
ser
preenchida.
Quando
preenchida, você deverá clicar no botão Próxima.
Veja nas próximas imagens as informações
pertinentes a cada aba.

MARIA SEVERINA DA SILVA
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4- A primeira aba a ser preenchida será Dados do
empreendimento.
Lembre-se
que
deve
ser
selecionado o empreendimento/propriedade
que
está solicitando a instalação da energia elétrica. Em
seguida, clique em Próxima.

MARIA SEVERINA DA SILVA

MARIA SEVERINA DA SILVA

5- A segunda aba para ser preenchida será
Responsável Técnico. Após preencher, clique no botão
Próxima.

MARIA SEVERINA DA SILVA
MARIA SEVERINA DA SILVA

007.000.000.07

MARIA SEVERINA DA SILVA
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6- A terceira aba a ser preenchida será Licença
Anterior. Marcar a opção Não, se não possuir
nenhuma licença junto ao SILIAWEB sobre o
empreendimento. Em seguida, clique em Próxima.

MARIA SEVERINA DA SILVA

7- A quarta aba para ser preenchida será Tipo da
licença. O Tipo de licença a ser selecionada será CP Consulta Prévia. Após selecionar esta opção, clique
no botão Próxima.

MARIA SEVERINA DA SILVA
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8- A quinta aba a ser preenchida será
Enquadramento. Você deverá marcar CP - Consulta
Prévia em todos os itens. Observe abaixo a imagem!
Após marcar a opção CP - Consulta Prévia em todos
os itens, clique em Próxima.

MARIA SEVERINA DA SILVA

9Abrirá
uma
nova
aba
Informações
Complementares. Observe na imagem abaixo que
terá um campo para você fazer a Descrição da
solicitação.

MARIA SEVERINA DA SILVA
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10- No campo Descrição da solicitação, recomendase escrever o seguinte texto: "Venho através deste
solicitar anuência para instalação de energia
elétrica junto a propriedade/empreendimento". Após
a descrição do texto no campo, clique no botão
SALVAR e, em seguida, clique no botão Próxima.

MARIA SEVERINA DA SILVA

11- Aparecerá uma caixa com seguinte texto "Favor
salvar o formulário", clique no botão OK.

MARIA SEVERINA DA SILVA
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12- Aparecerá uma caixa com seguinte texto "Dados
inseridos com sucesso", clique no botão OK.

MARIA SEVERINA DA SILVA

13- Para finalizar a sua solicitação, marque que as
informações declaradas estão corretas, logo após,
clique no botão Finalizar.

MARIA SEVERINA DA SILVA
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14- Aparecerá uma caixa com o seguinte texto
"Atenção! O boleto gerado poderá ser pago em
qualquer banco ou lotérica, após o registro bancário
na Caixa Econômica Federal". Clique no botão OK.
Enfim, você finalizou a sua solicitação de licença.

MARIA SEVERINA DA SILVA

Após clicar em no botão OK, você será direcionado
automaticamente para o boleto a ser pago. Veja na
imagem abaixo. Entretanto, esse é o assunto do
próximo passo!
LEMBRE-SE! Você pode baixar o boleto e pagá-lo
ou poderá acessar o boleto posteriormente.

MARIA SEVERINA DA SILVA
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QUINTO passo:
pagamento do boleto.
O quinto passo é o pagamento do boleto gerado
no SILIAWEB. Como explicado no item anterior, o

Sistema gera o boleto automaticamente após a
solicitação de licença.

Sendo assim, você poderá baixar e/ou imprimir o
boleto para realizar o pagamento ou ter acesso ao
boleto

quiser.

posteriormente

para

imprimi-lo

quando

Neste sentido, este quinto passo vai te ensinar a
como acessar o boleto bancário no SILIAWEB.

Siga as instruções a partir da próxima página.
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1- Primeiramente, acesse o SILIAWEB colocando o seu
CPF e a senha cadastrados. Em seguida, clique na aba
LICENCIAMENTO e, logo após, selecione a opção
SOLICITAÇÃO.

MARIA SEVERINA DA SILVA

2- Aparecerá a página informando que o sistema
SILIAWEB aguarda o pagamento do boleto bancário.
Nessa página, você poderá reimprimir o boleto, se
quiser.

MARIA SEVERINA DA SILVA
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Após o pagamento do boleto e o tempo para ocorrer
a compensação bancária, o SILIAWEB deverá
reconhecer o pagamento.
O reconhecimento do SILIAWEB dura em média de
24h a 48 h, após a compensação bancária.
Quando você abrir o SILIAWEB, após a realização do
pagamento e dando o prazo para compensação, vai
perceber que a página de SOLICITAÇÃO mostrará no
campo referente a Solicitação de documentação o
seguinte texto "DOCUMENTAÇÃO PENDENTE", já no
campo referente a Reemissão de boleto a seguinte
frase "Boleto pago". Veja na imagem abaixo!

MARIA SEVERINA DA SILVA
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SEXTO passo:
envio das documentações
O sexto passo é o envio das documentações. Esse
passo só ocorrerá após o pagamento do boleto e

observado o período de compensação bancária. O
SILIAWEB disponibilizará o campo para inclusão das
documentações básicas.

Siga as instruções abaixo:
1- Primeiramente, acesse o SILIAWEB. Clique na aba
LICENCIAMENTO, logo após SOLICITAÇÃO. Em seguida,
no campo referente a solicitação de documentação,
clique em "DOCUMENTAÇÃO PENDENTE"

MARIA SEVERINA DA SILVA

MARIA SEVERINA DA SILVA

MARIA SEVERINA DA SILVA
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2- Em seguida, abrirá uma página e você terá que
enviar todas as documentações solicitadas(Os
arquivos devem ser digitalizados e transformados em
PDF. O SILIAWEB só aceita esse formato.). Logo após,
clica no botão INCLUIR.

MARIA SEVERINA DA SILVA

Incluir

3- Após o envio das documentações. O SILIAWEB
realizará análise e validação dos documentos
enviados e, em seguida, será gerado o número do
processo. Veja na imagem abaixo que o número do
processo ainda não foi gerado.

MARIA SEVERINA DA SILVA
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Destaca-se
que
existe
um
campo
"Outros
Documentos" que não é obrigatório. Isso serve para
apresentar documentos que o empreendedor ache
interessante
para
análise
daquele
empreendimento/propriedade.
O tempo de validação das documentações enviadas
é de até 72h. Após validação, o empreendedor
receberá um e-mail com o número do processo. Caso
exista algum documento pendente, você receberá um
comunicado, através do seu e-mail, informando que
deverá acessar o SILIAWEB para verificar se existe
alguma pendência.
Ao acessar o sistema, deve-se acionar o item
“Documentação Pendente” e anexar a documentação
solicitada. Veja abaixo como aparecerá no sistema.

MARIA SEVERINA DA SILVA

LEMBRE-SE! Quando não tiver mais nenhuma
pendência. O processo será encaminhado a unidade
responsável.
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SÉTIMO passo:
processo protocolado e
análise do processo.
O sétimo passo não depende mais de você. Neste
passo, após gerado o número do processo, o setor do
Protocolo da CPRH enviará o processo para análise do
responsável técnico.
De acordo com a Lei estadual 14.249/2010 e suas
alterações, a Agência terá 90 dias para análise desse
processo.
Durante a análise da Área Técnica, o responsável,
poderá solicitar documentações complementações
e/ou correções das documentações básicas. Quando
na ocorrência dessa solicitação da área técnica, o
empreendedor, pelo seu e-mail cadastrado, irá
receber uma notificação e com isso deverá acessar o
SILIAWEB, e verificar sua pendência. O processo ficará
paralisado até o empreendedor responder essa
solicitação.
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Neste sentido, sempre verifique o e-mail cadastrado,
pois as informações solicitadas ajudarão na análise
do processo. Caso você tenha alguma dúvida quanto
as solicitações enviadas por e-mail, responda o email e tire suas dúvidas.
LEMBRE-SE! As documentações solicitadas devem
ser enviadas pelo SILIAWEB.
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OITAVO passo:
Liberação da licença.
O oitavo passo acorre após análise do processo e do
deferimento do pedido de licenciamento.
Quando você acessa o SILIAWEB, aparecerá na sua
solicitação, no campo Licença, a seguinte frase:
"Resgatar no Portal". Isto quer dizer que sua licença foi
liberada e você poderá resgatá-la no site da CPRH,
ou seja, você poderá imprimir a Anuência.
Você
deverá
acessar
o
link:
http://www.cprh.pe.gov.br/licencaambiental, e nele
colocar o número do processo com a chave de
acesso, que foi gerado no ato da protocolização do
processo.
ALERTA-SE! Caso o empreendedor possua alguma
pendência com esta Agência, a licença só será
liberada após sua regularização.
Veja na próxima página as instruções para ter
acesso a sua Anuência através do site da CPRH.
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1. Acesse o site da CPRH. Procure Serviços ao
público, Outros serviços, e clique
licença.

em Resgatar

2. Ao clicar em Resgatar licença, aparecerá a

página para você resgatar a sua licença. Coloque o
número do processo e a chave de acesso e clique
em ENVIAR.
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PRONTO! Este é o último passo. Imprima a

anuência

e

se

dirija

a

CELPE

(Neoenergia

Pernambuco) para solicitar a instalação
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Dicas e informações!
Espero que o conteúdo desta cartilha tenha ajudado
você na solicitação do documento de Anuência para
obtenção da instalação de energia elétrica.
Para continuar te ajudando a gente preparou essas
dicas com informações importantes, que vão te
ajudar na hora de separar os documentos e no
preenchimento das informações no sistema SILIAWEB.
COMO CONSEGUIR O DOCUMENTO
“TERMO DE SOLICITAÇÃO PARA ANUÊNCIA
VISANDO A INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA”?

O “TERMO DE SOLICITAÇÃO PARA ANUÊNCIA VISANDO A
INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA” é o documento
que deve ser preenchido com
as informações
solicitadas e anexado ao processo no SILIAWEB.
LEMBRE-SE! Este documento tem que ser salvo em
arquivo ṔDF.
Veja na próxima página a imagem do documento
"Termo de Solicitação para Anuência visando a
instalação de energia elétrica".
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Para ter acesso a esse documento é só baixar (fazer o
download) através deste link:
www2.cprh.pe.gov.br/wpcontent/uploads/2021/04/TERMO_DE_SOLICITACAO_P
ARA_ANUENCIA_VISANDO_A_INSTALACAO_DE_ENREGI
A_ELETRICA__e__ANEXO_UNICO_1.pdf
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA DA CELPE

Para solicitação de Anuência da CELPE é exigido uma
documentação
que
dependerá
do
tipo
de
empreendimento cadastrado no SILIAWEB.
Veja abaixo quais as documentações são necessárias
para a sua solicitação a partir do tipo de
empreendimento. Em seguida, separe os documentos,
transforme cada documento em arquivo PDF, pois
será necessário anexá-los no SILIAWEB.

DOCUMENTAÇÃO PARA CADA TIPO DE SOLICITAÇÃO:
1. Propriedade Rural
· Termo de solicitação de Anuência junto a CPRH
(Requerente);
· Ofício CELPE solicitando correção das pendências
ambientais;
· Documento de propriedade ou posse do imóvel rural;
· RG e CPF;
· Recibo do Cadastro Ambiental Rural – CAR (se
possuir);
· Coordenadas geográficas do local de implantação
da rede e/ou poste.
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2. Residência Urbana
· Termo de solicitação de Anuência junto a CPRH
(Requerente);
· Ofício CELPE solicitando correção das pendências
ambientais;
· Comprovante de Residência;
· RG e CPF;
· Coordenada geográfica.
3. Empreendimentos diversos
· Termo de solicitação de Anuência junto a CPRH
(Requerente);
· Ofício CELPE solicitando correção das pendências
ambientais;
· Licença de Operação vigente expedida por Órgão
Ambiental competente;
· RG e CPF (representante Legal);
· Coordenada geográfica;
· Projeto da estrutura a ser instalada (se couber);
· Planta do sistema a ser instalado. Obs. Informo que
fica
facultativo
à
CPRH
a
solicitação
de
documentação complementar.
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COMO FAÇO PARA CONSEGUIR
UMA COORDENADA GEOGRÁFICA?

As coordenadas geográficas são ‘linhas imaginárias’,
chamadas de latitude e longitude. Os cientistas
definiram que ao se encontrarem as mesmas
marcam um ponto localizado no Planeta Terra. Com
as coordenadas geográficas sabemos onde estamos
localizados no Planeta.
Para a identificação da coordenada geográfica do
local da instalação podem ser utilizados diversos
aplicativos, inclusive aplicativo de celular, que
registra as coordenadas na imagem (fotografia)
capturada.
IMPORTANTE! Para ajudar na análise do processo
de Anuência é sugerido que sejam encaminhadas
fotografias
da
propriedade/empreendimento,
mostrando os aspectos gerais, a exemplo do trajeto
em que os postes serão instalados (estrada) e o
caminho
até
o
local
da
instalação
(propriedade/empreendimento).
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Para
conseguir
uma
coordenada
geográfica
indicamos que você faça download (baixe) o
aplicativo gratuito Timestamp Camera Free. Se seu
celular for Android, baixe através do Google Play.
Veja na imagem abaixo como ele aparecerá na Loja
do Google Play:

Neste aplicativo as fotografias já são salvas com as
coordenadas geográficas.
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LEMBRE-SE! Configure o aplicativo para que as
coordenadas geográficas sejam padronizadas nos
formatos GRAUS, MINUTOS E SEGUNDOS, ou UTM.
Preferencialmente faça o registro fotográfico em dia
com poucas nuvens, pois as nuvens podem interferir
na recepção do sinal de GPS.
LEMBRE-SE! Para uma localização mais precisa
talvez seja necessário abrir o aplicativo e utilizar
apenas após alguns minutos, para que o celular faça
a identificação dos satélites.
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Realização:

