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1 Introdução
Este documento foi criado para auxiliar os profissionais/proprietários no que se diz respeito
às diretrizes para aprovação de projetos no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de
Itapira SP.
2 Objetivo
Instrução técnica para profissionais na área de Engenharia Civil, Arquitetos e afins.
O projeto deverá ser elaborado de acordo com as normas do Código Sanitário - Decreto
n°12.342 de 27 de setembro de 1978; Lei Municipal da Regulação do Uso, da Ocupação e
do Parcelamento do Solo Urbano – Lei Complementar 3.995/2006 e suas alterações: Lei
nº4.245/08 e Lei nº4.698/10 e outros (consultar Secretaria de Planejamento e Obras).
3 Abrangência
Esta instrução técnica se aplica apenas ao setor de Engenharia do SAAE Itapira SP.
4 Documentos Complementares
PR.ENG 06 - Diretrizes e Documentação para Aprovação de Projetos, documento interno
setor engenharia.
FM.OPE 02 - Caixa de Inspeção de Esgoto, documento setor Operacional.
FM.ENG 13 - Declaração de Uso do Sistema de Fossa Séptica, documento setor
Engenharia.
FM.ENG 14 - Declaração de Uso do Sistema de Bomba de Recalque, documento setor
Engenharia.
FM.ENG 12 - Autorização de Passagem de rede de Esgoto pelo Imóvel, documento setor
Engenharia.
PR.ENG 10 - Diretrizes de Abastecimento e Esgotamento para Empreendimentos
Urbanos, documento setor Engenharia.
PR.ENG 11 - Diretrizes Abastecimento para Loteamentos de Chácaras de Recreio,
documento setor Engenharia.
FM.ENG 17 – Certidão de Aprovação de Projetos, documento interno setor engenharia.
5 – Aprovação De Projeto SAAE – Itapira SP
5.1 - Pagamento de taxa (analise de aprovação).
O profissional/proprietário assim que protocolar na prefeitura o (PROJETO) deverá
comparecer no atendimento comercial do SAAE Itapira localizado na Rua Rui Barbosa
nº918 – Centro, requerer a guia de aprovação de projeto. O valor estará no link:
http://www.saaeitapira.com.br/pagina.geral.php?pagina=regulamento . Assim que efetuado
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o pagamento da guia, NÃO haverá a necessidade do profissional/proprietário enviar ou
comunicar sobre o referido pagamento pois o sistema é on line.
As guias geradas pelo setor comercial quando não solicitadas em tempo habiu pelo
profissional/proprietário, no momento da chegada (via cadastro prefeitura) no SAAE serão
enviadas para o setor comercial para emissão das mesmas e apos encaminhada via
whatsapp para os profissionais/proprietários.
5.2 - Identificação e direcionamento da Caixa de inspeção, caixa de gordura e
hidrômetro.
Segue junto a esta instrução ANEXO I - modelo de uma hipotética planta baixa onde
constará o posicionamento dos itens:
Caixa de Gordura; (CG)
Caixa de inspeção; (CI)
Hidrômetro voltado para a via pública;
Caixa de inspeção de esgoto localizado no passeio público (calçada) - FM.OPE 02 - Caixa
de Inspeção de Esgoto.
5.3 – Uso de fossa séptica
O profissional deverá ficar atento ao uso de fossa séptica. Esta autarquia só permitira o
uso da fossa séptica nos seguintes casos:
• Chácaras de recreio. (requerer informação: Prefeitura e SAAE Itapira).
• Diretrizes sancionadas por esta autarquia. (requerer informação: Prefeitura e SAAE
Itapira).
O profissional deverá identificar o posicionamento da fossa séptica em PLANTA BAIXA
OU IMPLANTAÇÃO e descrever o dimensionamento da fossa séptica e do sumidouro.
É de suma importância que no MEMORAIL DESCRITIVO OU NO LAUDO TECNICO do
projeto, seja descrito o uso da fossa séptica, de acordo com a norma NBR 7229/93, de
responsabilidade do proprietário.
Deverá ser anexado junto ao processo do projeto (1 copia) do FM.ENG 13 - Declaração de
Uso do Sistema de Fossa Séptica, devidamente assinado e (1 copia do ANEXO II)
devidamente dimensionado.
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Segue junto a esta instrução ANEXO II - modelo de uma hipotética planta baixa onde
constará o posicionamento referido a cima.
5.4 – Uso de Bomba de Recalque
O profissional deverá ficar atento ao uso de Bomba de Recalque. Esta autarquia só
permitira o uso de Bomba de Recalque no seguinte caso:
Quando o terreno estiver declividade em relação a Rua, (ITEM 6) ou este estiver com a
cota de poço de visita de esgoto baixa. (requerer informação SAAE Itapira).
É de suma importância que no MEMORAIL DESCRITIVO OU NO LAUDO TECNICO do
projeto, seja descrito o uso da bomba de recalque de responsabilidade do proprietário.
Deverá ser anexado junto ao processo do projeto (1 copia) do FM.ENG 14 - Declaração de
Uso do Sistema de Bomba de Recalque, de responsabilidade do proprietário.
Segue junto a esta instrução ANEXO III - modelo de uma hipotética planta baixa onde
constará o posicionamento referido a cima.
5.5 - Passagem de esgotos pelo terreno do vizinho;
O profissional deverá direcionar em PLANTA BAIXA OU IMPLANTAÇÃO a rede de
esgotamento sanitário passando pelo fundos do lote. Neste caso se NÃO houver a rede
coletora de esgotos na Rua em frente ao lote.
É de suma importância que no MEMORAIL DESCRITIVO OU NO LAUDO TECNICO do
projeto, seja descrito sobre o direcionamento do esgoto para o fundo do lote de
responsabilidade do proprietário.
Deverá ser anexado junto ao processo do projeto (1 copia) do FM.ENG 12 - Autorização de
Passagem de rede de Esgoto pelo Imóvel, devidamente assinada por quem irá receber a
tubulação dos esgotos gerados.
Segue junto a esta instrução ANEXO IV - modelo de uma hipotética planta baixa onde
constará o posicionamento referido a cima.
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6 - Cortes, transversal e longitudinal:
Como os cortes são obrigatórios no ato da aprovação nesta cidade, os profissionais
deverão representar a real topografia do terreno para melhor visualização no momento da
aprovação no SAAE Itapira.
7 - Folha Rosto do projeto;
É de suma importância que o profissional identifique o imovel na situação sem escala
localizada na folha rosto do projeto, com pelo menos 3 (tres) ruas adjacentes;
Esta autarquia disponibilizará uma PRANCHA DE PROJETO com um respectivo MODELO
(exemplo a ser seguido) de situação sem escala com o NORTE direcionado.
8 – Aprovação de Loteamentos e Condominios
O profissional/responsável deverá solicitar ao SAAE (Diretoria Técnica) diretrizes
pertinentes.
Valor
descrito
no
link
http://www.saaeitapira.com.br/pagina.geral.php?pagina=regulamento.
O requerimento deverá ser protocolado em 3 (vias) no protocolo da Prefeitura de Itapira
com os seguintes documentos anexos:
Requerimento, planta urbanistica ou implantação do local utilizando o (GOOGLE EARTH)
de onde será implantado o empreendimento com um ponto de referência mais próximo,
copia da matricula, bic e croqui de localização fornecida pelo setor de Cadastro Imobiliário
da Prefeitura Municipal de Itapira.
9 – Certidão
Esta autarquia só emitira a certidão de aprovação de projetos (FM.ENG 17 - Certidão de
Aprovação de Projetos) se o referido projeto atender as informações acima. Sabendo que
cada projeto possui sua particularidade.
Para solicitação de água no SAAE é de suma importância que esta CERTIDÃO já esteja
emitida, e de conhecimento dos atendentes do setor comercial. (informações e
documentos pertinentes para o pedido de água somente com o setor comercial)
10 – Esclarecimentos
Site do SAAE ITPIRA - http://www.saaeitapira.com.br/index.php
Email: saaeitapira.aprovacao@gmail.com
Telefone SAAE: 19 – 391395-00 e
Cel 19 – 99257-6878 (setor engenharia) horário comercial.
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