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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

GUANHÃES – MG 

 

Loteamentos 

Entenda como funciona a liberação de água para novos empreendimentos da cidade 

 

Trabalhar com responsabilidade, transparência e planejamento é a meta da atual gestão do SAAE 

Guanhães. A fim de contribuir com o desenvolvimento da cidade de maneira organizada e que 

não prejudique o futuro do abastecimento de água, a análise e liberação de novos loteamentos 

são feitas através da Comissão de Avaliação de Empreendimentos, Obras e Serviços de 

Engenharia, criada em 2018. 

 

“Nosso objetivo é manter a linha de planejamento bem feito, porque esta é a única forma de 

equilibrar qualquer sistema. Guanhães teve um boom de crescimento nos últimos anos e com 

isso, aumentou de maneira expressiva, a demanda de loteamentos novos”, comenta o Engenheiro 

e Sanitarista do SAAE Guanhães e também membro da Comissão, José Orlando Junqueira 

Mafra. 

 

A Comissão é formada por uma equipe multiprofissional formada por servidores do SAAE 

Guanhães, englobando as áreas burocráticas, tratamento da água, engenharia, conferência de 

documentos, obras, materiais, entre outras. “A responsabilidade desta equipe é, de maneira 

profissional e responsável, acompanhar todos os empreendimentos da cidade e orientar aos 

empreendedores quanto às soluções para os seus empreendimentos”, explica José Orlando. 

 

Loteamentos sem água e com construções 

“Os empreendimentos que já estão adiantados em termos de construção, nós também estamos 

fazendo os ajustes para que atendam aos critérios da Comissão. Existem demandas em que 

usuários são proprietários de lotes em bairros que ainda não recebem o abastecimento de água e 

nos procuram para saber como está o andamento e todos são atendidos porque cada loteamento é 

uma situação”, conta José Orlando que ainda complementa: “Agora, o que cabe a todos os 

loteamentos e isso podemos afirmar, é que se não está liberado para ligação de água, é porque 

ainda há questões a serem resolvidas pelo empreendedor. E nós cumprimos o papel de orientar a 

cada um deles para que continuem implantando o sistema. Pois não podemos ser irresponsáveis e 

assumir sistemas que não funcionam. Nós temos a responsabilidade de só receber o 

empreendimento a partir do momento em que o sistema estiver todo concluído, de maneira bem 

instalada e que a gente tenha a segurança de um bom atendimento”, conclui. 

 

Quanto à falta de água no Município, o Engenheiro informa que dentro do planejamento 

existente, todas as soluções estão sendo buscadas para beneficiar também os empreendimentos 

que surgirão futuramente. “As ações de médio prazo como a construção de uma barragem, já 

estão considerando, com precedência, esse crescimento. Temos que considerar que esses 

empreendimentos não são construídos todos de uma vez. É o que chamamos de crescimento 

vegetativo. As construções vão aparecendo aos poucos. Então, temos um tempo para isso. Esse 

investimento que nós vamos fazer agora vai dar uma condição dos empreendimentos 

continuarem. O próximo plano de longo prazo é a construção de uma captação e esta sim, 

resolverá de forma definitiva, todas as demandas de final de plano, incluindo os loteamentos 

novos”. 
 


