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ATO REGULAMENTAR Nº
 
 

    
   O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por lei,

    
   CONSIDERANDO, 

valor diferenciado da ligação de água

Residências do José Tonolli, 

unidades foram finalizadas e entregues;

    

   CONSIDERANDO,

cobrado para o serviço de ligação de água a condição de 

mil e seiscentos reais); a parcela do financiamento ser de no máximo oitenta reais e a área 

de construção máxima de sessenta 

 

   CONSIDERANDO, 

anos várias modificações e hoje beneficia pessoas com renda mensal de até nove mil reais 

(faixa 3), portanto deixou de ser um programa apenas para pessoas de baixa renda,

       
 
   R E S O L V E : 
 
                      Art. 1º) Serão beneficiados com a

Vida” os usuários residenciais
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ATO REGULAMENTAR Nº 361 

Define critérios sobre a concessão de abatimento

no valor da ligação de água 

pelo Programa Minha Casa Minha Vida

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, e  

CONSIDERANDO, o Ato Regulamentar nº 335, primeira Norma 

ligação de água, concedido ao Condomínio Morada Nova e 

Residências do José Tonolli, beneficiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida,

unidades foram finalizadas e entregues;   

CONSIDERANDO, que se levou em consideração para a definição do valo

para o serviço de ligação de água a condição de ser família de baixa renda

a parcela do financiamento ser de no máximo oitenta reais e a área 

sessenta metros quadrados; 

CONSIDERANDO, que o Programa Minha Casa Minha Vida sofreu ao longo dos 

e hoje beneficia pessoas com renda mensal de até nove mil reais 

), portanto deixou de ser um programa apenas para pessoas de baixa renda,

 

Serão beneficiados com a Tarifa de ligação de Água

residenciais e que atendam, cumulativamente, os 

 

 

 
sobre a concessão de abatimento                  

 para os beneficiados 

pelo Programa Minha Casa Minha Vida e dá 

outras providências. 

 
 

O Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira, usando das 

a Norma a dispor sobre 

, concedido ao Condomínio Morada Nova e 

ados pelo Programa Minha Casa Minha Vida, cujas 

para a definição do valor a ser 

família de baixa renda (até um 

a parcela do financiamento ser de no máximo oitenta reais e a área 

que o Programa Minha Casa Minha Vida sofreu ao longo dos 

e hoje beneficia pessoas com renda mensal de até nove mil reais 

), portanto deixou de ser um programa apenas para pessoas de baixa renda, 

Tarifa de ligação de Água “Minha Casa Minha 

os seguintes requisitos: 
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 - Ligação simples de água, ou seja, 01(uma) economia

 - Imóvel possua área a ser 

 - Renda mensal familiar de até 3 salários mínimos

    

                       Art. 2º) - O presente Ato Regulamentar entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   O presente Ato Regulamentar 

do SAAE e publicado no quadro de editais nesta mesma data e local.
 
 
 
 

WILSON DE CASTRO E SILVA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
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Ligação simples de água, ou seja, 01(uma) economia   e 

a ser construída de até 60 (sessenta) metros quadrados

de até 3 salários mínimos. 

O presente Ato Regulamentar entrará em vigor na data de sua 

revogadas as disposições em contrário. 

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira, 08 de Março de 2021.

CARLOS VITÓRIO BORETTI DE ORNELLAS 
PRESIDENTE DO SAAE 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O presente Ato Regulamentar foi por mim registrado na Secção de Administração 
do SAAE e publicado no quadro de editais nesta mesma data e local. 

WILSON DE CASTRO E SILVA JUNIOR 
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 

 

de até 60 (sessenta) metros quadrados   e   

O presente Ato Regulamentar entrará em vigor na data de sua 

de Março de 2021. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
foi por mim registrado na Secção de Administração 

 

 


