TERMO DE ADESÃO
Programa Caixa D’Água para Famílias de Baixa Renda
QUALIFICAÇÃO DO USUÁRIO INTERESSADO
MATRÍCULA

Nº. DO HIDRÔMETRO

ENDEREÇO DO IMÓVEL (RUA, Nº., BAIRRO, CEP)

USUÁRIO (Nome)

PROPRIETÁRIO?
( ) SIM ( ) NÃO
RG

TELEFONE

CELULAR

CPF

Pelo presente Termo, o(s) usuário(s) acima qualificado(s), adere(m) ao “Programa Caixa D’Água para Famílias de Baixa Renda”, pelo Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba – SAAE, ficando ciente(s) de todas as cláusulas e condições a seguir definidas, e da obrigatoriedade de
seu cumprimento.
1. OBJETO
1.1.
Constitui objeto do presente Termo a doação de caixa d’água, junto com o kit de instalação, para adequação da reservação de
água tratada fornecida pelo SAAE, na residência acima qualificada.
2. CUSTOS E TARIFAS
2.1.
Na presente adesão o(s) usuário(s) ficará(ão) isento(s) de pagamento relativo ao custo da caixa d’água, desde que cumpra as
cláusulas e condições definidas nesse Termo.
3. TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO IMÓVEL
3.1.
Na ocasião da assinatura do presente Termo deverá ser preenchido e assinado pelo usuário responsável pelo imóvel, o formulário
denominado “Termo de Responsabilidade pelo Imóvel”.
4. DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
4.1.
A entrega da caixa d’água a que se refere o item 1.1. do presente Termo deverão ser aceitos e recebidos por escrito pelo usuário
responsável pelo imóvel, mediante o preenchimento do formulário denominado “Declaração de Recebimento da Doação da Caixa
D’Água e do Kit de Instalação”.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

DEVERES DO USUÁRIO
São deveres do usuário responsável pelo imóvel:
Atualizar o cadastro do imóvel junto ao SAAE, mediante a apresentação de cópia da cédula de identidade ou de outro documento
hábil de identificação, assinando o “Termo de Responsabilidade pelo Imóvel”;
Cientificar o proprietário a respeito da entrega e das adequações necessária para a devida instalação da caixa d’água no imóvel,
em decorrência da presente adesão;
Apresentar o comprovante de renda ou “Declaração de Renda Familiar”;
Verificar e instalar adequadamente a caixa d’água, e interligar a todos os pontos de instalação hidráulica, como: chuveiros,
torneiras, máquinas de lavar roupa, etc., e;
Estar ciente da necessidade de realizar a limpeza periódica da caixa d’água.

6.

DEVERES DO SAAE
São deveres do SAAE:
6.1.
Efetuar a entrega da caixa d’água e do kit de instalação;
6.2.
Cadastrar o usuário responsável pelo imóvel, nos termos do item 5.1. do presente Termo, mantendo arquivados os documentos
afetos ao programa, e;
6.3.
Entregar ao usuário os materiais informativos sobre a correta instalação da caixa d’água e de sua limpeza periódica.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

ANEXOS
Integram o presente Termo de Adesão, os seguintes documentos:
Termo de Adesão;
Cópia da cédula de identidade ou documento equivalente em nome do usuário responsável pelo imóvel;
Termo de Responsabilidade pelo Imóvel, e;
Comprovação de Renda ou Declaração de Renda Familiar.

Pelo presente, firmam o Termo acima.
_______________________
Assinatura do usuário
Nome: ____________________________
RG: _____________________________
CPF: ____________________________
Sorocaba, ___ de _____ de 2018.
OBS.: Se necessário, utilizar o verso da folha para mais detalhes ou comentários.

1ª via: SAAE
2ª via: USUÁRIO

________________________________
Representante do SAAE
Nome: _________________________________

