
 

 

 

REQUERIMENTO PARA CORTE A PEDIDO 
 

Declaração de Imóvel Vago com Acesso à Leitura do Hidrômetro 
 

Processo nº _______________ Matrícula-DV _____________ Hidrômetro _______________ 
 
         Atualização do cadastro: (   ) SIM    (   ) NÃO,  motivo:  ____________________________ 

 
 

 

 

Nome  _________________________________________________ RG _______________________ 

CPF   _________________________ Tel.  ______________________ Cel.  _____________________ 

e-mail para contato ________________________________________________________________ 

Rua  __________________________________________________________________  nº  ________ 

Complemento _______________________________________ Bairro _________________________ 

End. residencial _____________________________________________________________ nº_____ 

Bairro  _______________________________ CEP ___________________ Cidade _______________ 

O interessado, ao final assinado em razão do corte a pedido de supressão da ligação de água, declara, 
sob as penas da lei, que é responsável pelo imóvel em referência; que por se encontrar vago e 
desocupado, não tem utilidade à ligação do referido imóvel à rede de abastecimento de água do SAAE-
Sorocaba. 
 

Declaro ainda, estar ciente do seguinte: 
 

• Possuir acesso para a leitura mensal do hidrômetro; 
• Efetuar o pagamento da taxa em até 30 (trinta) dias. Caso contrário, o serviço será cancelado. 
• Deverá pagar a conta do período residual até a data da execução do serviço; 
• Ocorrendo registro de consumo no imóvel, seja por ocupação regular ou invasão, ou ocorrência 

que impossibilite a leitura do hidrômetro, será reativada a ligação e voltará a gerar faturas 
automaticamente; 

• Deverá pagar todos os débitos do imóvel eventualmente existente; 
• Arcará com o pagamento do Serviço de Supressão e Religação; 
• O SAAE-Sorocaba poderá agendar a data para efetuar a supressão mediante prévia solicitação, 

a qual ficará a critério do SAAE-Sorocaba para a realização do serviço, ocasião que o declarante 
ou pessoa indicada pelo mesmo, deverá comparecer ao imóvel, permitindo acesso ao cavalete; 

• Qualquer mudança na condição de responsável do imóvel, deverá ser comunicada ao SAAE-
Sorocaba; 

• No caso de ocupação do imóvel, a religação deverá ser solicitada pelo responsável, 
pessoalmente no Setor de Atendimento. 

Sorocaba, _______ / ________ / _________    

 

________________________________________ 

Assinatura do Requerente 


