SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
P R O TO C O LO

D ATA

REQUERIMENTO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA
LOTEAMENTO (ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM
URBANA)
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
*Nome do proprietário

*CPF/CNPJ

*Endereço do proprietário

*CEP

*Telefone

*Nome do loteamento
*Endereço do loteamento
*Nome do responsável técnico

*CREA

*Profissão do responsável técnico

*Nº cadastro municipal

*Endereço do responsável técnico habilitado

*Telefone

Nome do representante legal

CPF

Endereço do representante legal

Telefone

*Endereço para notificação

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO
O proprietário acima identificado vem solicitar análise e aprovação de projetos de infraestrutura para loteamento (abastecimento de água, esgotamento
sanitário e drenagem urbana), apresentando os documentos descritos abaixo:
04 (quatro) vias do projeto de drenagem urbana em escala
legível e do memorial descritivo, assinados pelo responsável
técnico e pelo proprietário ou por seu representante legal, contendo:
a) Cálculo de vazões, fórmulas, planilhas de dimensionamento, quadro
com resumo de áreas, extensões e vazões, descrição detalhada de
execução e especificações de materiais e equipamentos;
b) Traçado do loteamento contendo rede de coleta de drenagem,
dissipadores de energia, ponto final de lançamento e planta
planialtimétrica com cotas de um em um metro;
c) Carimbo com todas as informações do loteamento, proprietário e
responsável técnico, inclusive os números de registro na entidade de
classe e cadastro municipal.

04 (quatro) vias do projeto de abastecimento de água, em escala legível,
memorial descritivo, assinados pelo responsável técnico e pelo
proprietário ou por seu representante legal, contendo:
a) Estudo populacional; concepção do sistema, esquemas gerais do sistema e do
projetado e descrição das unidades do sistema;
b) Cálculo das vazões, fórmulas, planilhas de dimensionamento, quadro com
resumo de áreas, extensões e vazões, descrições detalhadas de execução e
especificações de materiais e equipamentos, dimensionamento da rede adutora e
caracterização da água, estudo hidrogeológico.
c) Traçado do loteamento contendo rede de distribuição de água, adutoras,
unidades de tratamento, plantas com detalhes das caixas de controle e manobra,
ligações domiciliares e demais dados pertinentes, em escala legível e planta
planialtimétrica.
04 (quatro) vias do projeto de esgotamento sanitário em d) Carimbo com todas as informações do loteamento, proprietário e responsável
escala legível e do memorial descritivo, assinados pelo técnico, inclusive os números de registro na entidade de classe e cadastro
responsável técnico e pelo proprietário ou por seu representante legal, municipal.
contendo:
a) Estudo populacional; concepção e esquemas gerais do sistema e do
04 (quatro) vias originais das ART's (Anotação de
projetado, descrição das unidades do sistema;
Responsabilidade Técnica) dos projetos que tratam este requerimento,
b) Cálculo das vazões, fórmulas, planilhas de dimensionamento, quadro com cópia do comprovante de pagamento.
com resumo de áreas, extensões e vazões por bacia e descrições
detalhadas de execução e especificações de materiais e equipamentos;
01 (uma) via do projeto Arquitetônico carimbado como
c) Traçado do loteamento contendo rede de coleta de esgoto, plantas dos
Diretrizes Concluídas pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
poço de visita, caixas coletoras, ligações domiciliares e demais dados
pertinentes, em escala legível e planta planialtimétrica.
Arquivo digital com extensão em DWG, com cada projeto em
d) Carimbo com todas as informações do loteamento, proprietário e
“layers” distintos e sobrepostos, em coordenadas topográficas.
responsável técnico, inclusive os números de registro na entidade de
classe e cadastro municipal.
04 (quatro) vias do cronograma de execução das obras de infra - estrutura
Observação 01: As pranchas de projeto devem obedecer a Normatização estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
Observação 02: Em se tratando de pessoa jurídica, deverão ser apresentadas cópias dos contratos sociais bem como documentos comprobatórios de quem a
representa;
Observação 03: O prazo para análise é de 45 (quarenta e cinco) dias;
Observação 04: Este requerimento somente será protocolado, se constar em anexo toda a documentação acima descrita.
Observação 05: Todos os documentos apresentados deverão estar devidamente assinados pelo proprietário e pelo profissional habilitado.
Lucas do Rio Verde,
de
de
.

_____________________________________________________

________________________________________________

Assinatura do proprietário/ representante legal

Assinatura do responsável técnico habilitado

