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PROCEDIMENTO E DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTA DE DIRETRIZES PARA 

LOTEAMENTOS 

 

Para a obtenção de CARTA DE DIRETRIZES para rede de distribuição de água e esgoto para 

loteamentos, fechados ou não, horizontal e/ou vertical que contam com ruas internas e 

outros, segundo o Regulamento dos Serviços -  Lei nº 1.126 de 20 de dezembro de 2018, o 

Loteador deverá consultar a Concessionária OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

S.A. – SANEOURO, sobre a possibilidade da prestação dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário. 

 

Os procedimentos para aprovação serão os seguintes: 

I. CONSULTA PRELIMINAR: 

a. Apresentação da documentação do Empreendimento, sendo: 

i. Nome do Empreendimento; 

ii. Proprietário do Empreendimento; 

iii. Técnico do Projeto; 

iv. Área / matrícula: 

v. Número de Lotes: 

vi. Área média dos lotes: 

vii. Endereço do Empreendimento: 

viii. Distância do Centro (km): 

ix. Cálculo de demanda de água e contribuição do volume de esgotos 

para que seja feita a análise da capacidade do Sistema Público de 

suportar o acréscimo de demanda pretendida. 

x. Nos casos de projetos sujeitos à realização de Estudo do Impacto de 

Vizinhança, a SANEOURO deverá ser consultada acerca da viabilidade 
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do abastecimento de água e da disponibilidade do Sistema de 

esgotamento sanitário, antes da apresentação do projeto à Secretaria 

Municipal de Patrimônio e de Desenvolvimento Urbano.  

 

Após a consulta preliminar, havendo viabilidade de atendimento, o Empreendedor recolher 

a Tarifa para a Emissão de Carta de Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários e deverá 

apresentar os seguintes documentos de acordo com o Manual do Empreendedor da 

SANEOURO, que pode ser retirado em nossas Lojas de Atendimento, situadas à Av. 

Juscelino Kubitscheck, 717 – loja 03 – Vila Itacolomy ou no Jardins Shopping Mall – loja 25 

– Cachoeira do Campo, ou ainda, solicitado pelo e-mail: saneouro@gsinima.com.br. 

 

II. PARA APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO: 

a. Apresentação de aprovação prévia do Projeto Urbanístico pela Prefeitura 

Municipal, através da Secretaria de Patrimônio e/ou Secretaria. 

b. Apresentação de projetos com as respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica, sendo que o projeto não poderá ser alterado no 

decurso da execução da obra, sem a prévia aprovação da SANEOURO. 

Os projetos devem incluir todas as especificações técnicas, inclusive relativas 

a combate à incêndios. 

c. As aprovações terão validade máxima de 1 (um) ano, sendo que vencida a 

aprovação e não concluídas as obras, o empreendimento deverá passar 

novamente por processo de ratificação de aprovação e ainda no 

procedimento de ratificação, as contrapartidas imputadas ao empreendedor 

podem ser readequadas conforme interesse da SANEOURO. 

 

A SANEOURO emitirá parecer técnico – CARTA DE DIRETRIZES – informando 

sobre a disponibilidade dos sistemas de abastecimento de água e 
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esgotamento sanitário, indicará a capacidade de reservação necessária, além 

de alternativas, prazos e condicionantes para a execução do 

empreendimento. 

 

III. APÓS A APROVAÇÃO DO PROJETO: 

a. As áreas destinadas à construção das unidades de Sistemas de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário deverão ser 

transferidas, com o respectivo registro em cartório, ao Município de Ouro 

Preto, a título de doação; 

b. O empreendedor somente poderá iniciar as obras somente após informar à 

SANEOURO o início das mesmas. 

c. Os Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário dos 

Loteamentos deverão ser construídos e custeados pelos empreendedores, 

incluindo os ramais domiciliares, sendo que os micromedidores 

(hidrômetros) serão instalados pela SANEOURO, de acordo com o pedido de 

nova ligação de cada cliente. 

 

IV. APÓS A EXECUÇÃO DAS OBRAS 

a. Concluídas as obras, o empreendedor solicitará a sua aceitação pela 

SANEOURO juntando planta cadastral dos serviços executados e termo de 

doação; 

b. Após implantação dos sistemas, o empreendedor deverá informar a 

SANEOURO e solicitar teste de carga, assim como, inspeção técnica dos 

sistemas, para análise de todos os aspectos construtivos, tais como: 

materiais, profundidade de rede, registros, descargas de redes e válvulas 

auxiliares; 
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c. Prazo para realização de Inspeção Técnica e Teste de Carga: 10(dez) dias 

úteis a contar da data do protocolo da solicitação; 

d. Não havendo nenhuma desobediência às normas vigentes nem às diretrizes 

técnicas, poderá o empreendedor encaminhar a documentação necessária 

para a emissão do Termo de Recebimento; 

e. Sendo detectada desobediência às normas vigentes e/ou diretrizes técnicas, 

o empreendedor deverá providenciar a correção e solicitar novamente a 

realização de Vistoria Técnica e Teste de Carga. 

V. DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO À SANEOURO E EMISSÃO DO TERMO DE 

RECEBIMENTO 

a. Deverão ser entregues à SANEOURO a seguinte documentação: 

i. Termo de Doação do Sistema para o Município, pelo empreendedor, 

com a descrição técnica do que foi executado (extensão de rede, tipo, 

quantidade e localização de registros e válvulas, diâmetro e material 

da rede, quantidade de ligações, vazão de bombeamento no caso de 

poços, quando for o caso, estações elevatórias, capacidade de 

armazenagem no caso de reservatórios); 

ii. Projeto do Sistema de Abastecimento de Água e de Coleta de Esgoto 

completo, Cadastro Técnico georreferenciado, “as built” da rede 

executada “in loco” com amarrações e demais características da rede, 

profundidade, distância entre alinhamento predial e alinhamento de 

guia; 

iii. Contrato Social do empreendedor; 

iv. Contrato Social da empresa que implantou o Sistema; 

v. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução da obra 

expedido pelo CREA; 

vi. Licença ambiental conforme legislação; 
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vii. Em caso de loteamento fechado, ata de constituição de associação 

dos Proprietários dos lotes, bem como seu CNPJ; 

viii. Documentos pessoais do(s) Empreendedor(es); 

ix. Matricula atualizada do imóvel. 

 

VI. DAS INTERLIGAÇÕES DAS REDES 

a. As interligações das redes do loteamento às redes distribuidoras e coletoras 

poderão ser executadas pela SANEOURO ou pelo empreendedor sob 

supervisão da SANEOURO, depois de totalmente concluídas as obras 

relativas ao projeto aprovado e o devido Termo de Recebimento dado pela 

SANEOURO. 

 

 

 

https://cep.guiamais.com.br/cep/35400-000

