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RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 24/2022 

 

Aprova o novo layout de fatura referente aos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário a ser 

utilizado nos Municípios de Rio Verde e Santo Antônio da 

Barra, no Estado de Goiás, pela prestadora de serviços 

públicos Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO. 

 

A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁ-

SICO - AMAE, no uso de suas atribuições que a Lei Complementar Municipal nº 130, de 03 

de julho de 2018 e atualizações, lhe conferem e; 

Considerando a Lei Complementar nº 130/2018 do 

Município de Rio Verde, que cria a Agência Regulação dos Serviços Públicos de 

Saneamento Básico - AMAE, cometendo-lhe poderes para exercer a regulação, o 

controle e a fiscalização da prestação de serviços públicos municipais de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, e, gerenciamento de resíduos 

sólidos no Município e em outros conveniados; 

Considerando o Convênio de cooperação n° 03/2021, 

celebrado entre esta agência de regulação e o Município de Santo Antônio da Barra, 

no Estado de Goiás, com a delegação das competências municipais de regulação, 

fiscalização e controle dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário; e, 

Considerando o disposto no parágrafo único, do art. 39 da 

Lei nº 11.445/2007, onde prevê que a entidade reguladora deverá estabelecer o 

modelo da fatura a ser entregue ao usuário final. 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar o novo layout de fatura referente aos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário da prestadora de serviços públicos Saneamento de Goiás S/A – 

SANEAGO no âmbito dos Municípios de Rio Verde e Santo Antônio da Barra, no Estado de 

Goiás. 

Parágrafo único – O layout aprovado consta no anexo I desta Resolução. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação. 

Gabinete da Presidência da Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento 

Básico - AMAE, aos 21 de novembro de 2022. 

 

 

 

Bruno Botelho Saleh 
PRESIDENTE DA AMAE 

Decreto 1.574/2019 

http://www.rioverde.go.gov.br/AMAE/
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Facilite sua rotina, pague 
esta fatura via PIX:

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 080/2016-CR).
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Telefone: (64) 3620-2065

WhatsApp: (64) 99264-3896

Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – AMAE

E-mail: ouvidoria.amae@rioverde.go.gov.br

Formulário Eletrônico: https://www.rioverde.go.gov.br/AMAE/fale-conosco

Atendimento presencial: Rua Comendador Leão, 145, Setor Central

Central de Relacionamento da Saneago (atendimento 24h)

0800 645 0115

www.saneago.com.br

Whatsapp: (62) 3269-9115

Aplicativo Saneago

@saneago

saneago.com.br/dicas

@saneagonarede

Chat: www.saneago.com.br

Agência Virtual 

Unidades de atendimento local e Vapt Vupt
Consulte site ou aplicativo para verificar os horários de atendimento

Ouvidoria Saneago (seg. a sex. das 07h às 19h, exceto feriados)

0800 645 0117
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