Normas para ligação de água
Tendo em vista a solicitação de ligação de água, solicitamos de vossa senhoria o que se segue:
1.

Primeira ligação:
a.

providenciar espaço para instalação de abrigo padrão.
i. Entenda-se por espaço uma faixa em muro de alvenaria ou na ausência desta, construir
mureta como ilustrado em folder.
ii. Este espaço deverá ter as dimensões suficientes para as instalações do abrigo e a rede
hidráulica que alimentará o prédio.
iii. O abrigo padrão tem as dimensões em cm de 50,5 x 40 x 12 (largura x altura x
profundidade), e a rede hidráulica que abastecerá o imóvel deverá sair por uma das
laterais deste abrigo.
iv. Observar layout de instalação do abrigo padrão no totem exposto no setor de atendimento
ao público do saae.

b.

Este espaço deverá ser preparado no alinhamento predial ou junto a este em recuo.
i. Sendo no alinhamento predial:
a. Entenda-se por alinhamento predial o limite do seu imóvel com a calçada, muro ou
grade que dividem a sua propriedade com a rua (Testada).
b. O abrigo deverá ser instalado com a janela de leitura voltada para a calçada, não
obstruída por grade, portinhola ou outra forma de obstáculo que possa
impedir/dificultar leitura e manutenção.
ii. Sendo em recuo na residência:
a. Entenda-se por recuo, uma área (baia) isolada do imóvel e estar permanentemente de
livre acesso.
b. Instalar o(s) abrigo(s) padrão no recuo próximo ao alinhamento predial.
c. esta área deverá possuir as dimensões mínimas na largura de 80 cm livre e o
comprimento variável, dependendo do número de colunas de abrigos padrões a serem
instalados.

c.

Em todas as situações o abrigo padrão deverá ser instalado entre 70 e 150 cm de altura do
piso acabado, no espaço reservado, considerando a face superior do abrigo.

E ...

2.

Ligação independente:
a.

Se o medidor existente não estiver instalado dentro das normas acima, deverá o requerente
providenciar as adequações necessárias e solicitar junto ao saae-sorocaba, a mudança do
medidor para adequação às normas.

b.

Providenciar espaço para a instalação do(s) abrigo(s) padrão para a(s) ligação(es)
independente(s), dentro das normas citadas (alinhamento predial/recuo e dimensões).

c.

Observação: cada abrigo pode alojar até dois medidores e os mesmos poderão ser instalados
em coluna de até dois abrigos, sempre respeitando as alturas mínima e máxima entre 70 e 150
cm de piso acabado.

d.

Para cada ligação independente (residência, moradia, salão comercial, etc.. e demais
repartições para onde está sendo requeridas novas ligações), deverá possuir reservatório
(caixa d´agua) individualizado. Se ainda não possuir, o requerente deverá providenciar a
instalação das mesmas.

e.

Providenciar a instalação do sistema hidráulico interno individualizando o abastecimento e
suas respectivas tubulações estarem prontas junto ao abrigo aguardando a ligação.

3.

Para melhor esclarecimento observar no folder em seu poder, outras informações e ilustrações
contidas neste.

4.

As exigências acima devem ser atendidas e estar prontas na ocasião da vistoria da fiscalização,
sendo condição imprescindível para o deferimento das ligações solicitadas.

5.

No caso do não cumprimento das exigências acima, o fiscal está autorizado a dar um prazo para
adequações de até 30 (trinta) dias e nova vistoria. Se na segunda visita, ainda assim, as
adequações não tiverem sido atendidas, este pedido estará automaticamente indeferido em
definitivo e o processo objeto será arquivado.

Ciente
Declaro ter recebido uma via desta e anexo a este, folder ilustrativo sobre novo padrão de
ligação de água.

Requerente
RG : ...........................................

