
NORMAS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA INDEPENDENTE

• Providenciar espaço para instalação de abrigo padrão:

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;

Providenciar espaço para a instalação do(s) abrigo(s) padrão para a(s) ligação(es) independente(s), 
dentro das normas, sendo alinhamento predial ou recuo (ver normas para ligação de água e 
modelo para caixa ádrão). 

• Observação: cada abrigo pode alojar até 2 (dois) medidores e os mesmos poderão ser 
instalados em coluna de até 2 (dois) abrigos (ver modelo para 2 caixas padrão), sempre 
respeitando as alturas mínima e máxima entre 70 e 150 cm de piso acabado.

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

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

Para melhor esclarecimento observar no modelo caixa padrão, outras informações e ilustrações 
contidas neste.

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

• Providenciar reservatório: 

Em prédios de até 02 pavimentos (térreo mais um), será obrigatória a instalação de reservatório de 
acumulação de água no alto do edifício. E acima de 02 (dois) pavimentos, as instalações internas 
deverão ser providas de um sistema de recalque, isto é, elevar água de um reservatório térreo até 
um reservatório elevado (no alto do edifício) por bombeamento. Artigo 23 do Decreto n.º 14.644, de 
25 de novembro de 2005.

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

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