
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 533/66 

CNPJ 25.269.069/0001-46 
TRÊS PONTAS - MG. 

"TERRA DO PADRE  VICTOR"  

RESOLUÇÃO N° 01, DE 15 DE MARÇO DE 2023. 

Regulamenta o procedimento) de 
confissão de divida. 

0 Diretor do Serviço Autônomo de Água  e Esgoto - SAAE  Tres  Pontas-MG, no uso 
de suas atribuiçôes legais que lhe são conferidas pelo anexo VI da Lei Municipal  3.277/12 e 
pelo Decreto Municipal n° 8.811, de 18 de março de 2015; 

CONSIDERANDO o disposto nos  Arts.  74 e 75 do Decreto Municipal n° 8.811; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal 4.475/2019; 

RESOLVE: 

Art.  1° 0 Serviço  Autônomo de Agua e Esgoto de  Tres  Pontas —  SAAE — poderá 

firmar termo de confissão de divida e parcelamento com os usuários atendidos pela autarquia, 

através Seção de Contas e Consumo.  

Art.  2° Fica delegado a qualquer servidor lotado na Seção de Contas e Consumo 

assinar em nome do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de  Tres  Pontas-MG os termos de 

confissão de divida e parcelamento dos usuários.  

Art.  3.° 0 usuário e/ou o proprietário cadastrado no sistema da Autarquia são os 

únicos legitimados para assinar o termo. 

Paragrafo único: Excetua-se da hipótese anterior, quando o representante do usuário 

estiver com o devido instrumento de procuração simples ou o  requerente  assumir 

solidariamente a divida com  usuário e/ou o proprietário cadastrado  no sistema da  Autarquia.  

Art.  4° Os termos de confissão de divida e parcelamento devem ser instruidos: 

I - Com  cópia de qualquer documento  de  identidade que tenha o número do CPF do 

usuário,  proprietário e/ou requerente solidário; 

II - Quando for o caso, cópia do documento de identidade do procurador; 
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111 - cópias reprográficas dos atos constitutivos e suas alterações, apresentando os 

respectivos originais para simples conferências, e do CNPJ, quando se tratar de pessoa 

uridica; 

IV - Assinatura de duas testemunhas, devendo ser uma delas, obrigatoriamente, 

servidor ou estagiário da Autarquia; 

V - A descrição do mês e ano das faturas a ser parcelado, o valor total da divida e 

quantidade de parcelas; 

Art.  5° Ficam revogadas as disposições em contrario, especialmente a Portaria  

52/2017. 

Art.  6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Três Pontas-MG, 09 de MARCO de 2023;  

MARCO ANTONID OLIVEIRA JUNHO 
DIRETbR DO SAAE 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE TRÊS PONTAS 

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 
RESOLUÇÃO N'UI. DE IS DE MARÇO  OF.  2023 

Regulamenta o procedimento de confissão de 
divida. 

O Diretor do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE  
Tres  Pontas-MG, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo anexo VI da Lei Municipal 3.277/ 1 2 e pelo 
Decreto Municipal n° 8.811, de 18 de março de 2015; 

CONSIDERANDO o disposto nos  Arts.  74 e 75 do Decreto 
Municipal n°8.811; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal 4.475/2019; 

RESOLVE:  

Art.  1 0  0 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de  Tres  Pontas 
— SAAE — poderá firmar termo de confissão de divida e 
parcelamento  corn  os usuários atendidos pela autarquia, através 
da Seção de Contas e Consumo.  

Art.  2° Fica delegado a qualquer servidor lotado na Seção de 
Contas e Consumo assinar em nome do Serviço Autônomo de 
Agua e Esgoto de  Tres  Pontas-MG os  terms  de confissão de 
divida e parcelamento dos usuários.  

Art.  3.° O usuário e/ou o proprietário cadastrado no sistema da 
Autarquia são os únicos legitimados para assinar o termo. 

Paragrafo Excetua-se da hipótese anterior, quando o 
representante do usuário estiver com o devido instrumento de 
procuração simples ou o requerente assumir solidariamente a 
divida com usuário e/ou o proprietário cadastrado no sistema 
da Autarquia.  

Art.  4° Os termos de confissão de divida e parcelamento devem 
ser instruidos: 

I - Com cópia de qualquer documento de identidade que tenha 
o número do CPF do usuário, proprietário e/ou requerente 
solidário; 
II - Quando for o caso, cópia do documento de identidade do 
procurador;  
III  - cópias reprogrificas dos atos constitutivos e suas 
alterações, apresentando os respectivos originais para simples 
conferências, e do CNPJ, quando se tratar de pessoa jurídica; 
IV - Assinatura de duas testemunhas, devendo ser uma delas, 
obrigatoriamente, servidor ou estagiário da Autarquia; 
✓ - A descrição do mês e ano das faturas a ser parcelado, o 
valor total da divida e quantidade de parcelas;  

Art.  5° Ficam revogadas as disposições em contrario, 
especialmente a Portaria 52/2017.  

Art.  6' Esta Resolução entra em vigor na data de  sua 
publicação. 

Três Pontas-MG, 09 de março de 2023. 

MARCO  ANTONIO  DE OLIVEIRA JUNHO 
Diretor do SAAE 
Decreto N° 11.520, de 01 de Janeiro de 2023 
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