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1) Objetivo:

Esclarecer  aos  interessados  os  documentos  necessários  e  os  requisitos  técnicos  para  a
obtenção das ligações de água e esgoto.

2) A quem se aplica:

Esta instrução se aplica em edificações residenciais e comerciais, de até dois pavimentos
(incluindo o térreo), com área menor que 1000 m².

3) Documentos necessários:

• Documento que comprove a posse do imóvel (escritura, contrato de compra e venda);
• Documentos pessoais do dono;
• Cópia do Alvará de Construção expedido pela Secretaria de Obras

4) Definições:

• O ramal de derivação de abastecimento de água será em PEAD com diâmetro de 25
mm e compreende o trecho que inicia na rede de abastecimento de água e termina no
hidrômetro. Caso não haja hidrômetro instalado, o ramal se encerra no alinhamento do
imóvel;

• O ramal de esgotamento sanitário será em  PVC rígido com diâmetro de 100 mm e
encerra  o trecho que vai  da rede de esgotamento sanitário à caixa de inspeção ou
terminal de limpeza no passeio público. Caso não haja caixa de inspeção ou terminal
de limpeza, o ramal se encerra no alinhamento do imóvel.

Observação: Caso o requerente necessite de diâmetros diferentes, deverá apresentar junto da
documentação necessária o cálculo do alimentador predial e/ou coletor de esgoto para análise

5) Requisitos:

Para a obtenção das ligações de água e esgoto o interessado deverá atender os seguintes
requisitos técnicos:

5.1)Reservação:
• Edificações até dois pavimentos, incluindo o térreo:
• É obrigatório o uso de reservatório, instalado no alto da edificação, com no mínimo

500 L (quinhentos litros) de capacidade. É proibido a utilização de reservatórios que
façam uso da tecnologia do cimento amianto.

• Edificações acima de dois pavimentos, incluindo o térreo: 
• Consultar a instrução técnica específica para o caso.

Recomendações:
• Utilizar reservatório a partir de 1000 L (mil litros);
• Todos  os  pontos  de  consumo  da  cozinha  e  banheiro  sejam  abastecidos  pelo

reservatório.
5.2)Instalações hidráulicas
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• Em locais onde haja sistemas alternativos de abastecimento de água além do sistema
público, é proibido a intercomunicação entre essas instalações;

• O interessado deverá executar a instalação do cavalete ou abrigo, no muro de divisa,
de forma permitir o fácil acesso aos servidores do SAEMAS. A instalação deverá ser
feita antes da execução da ligação, conforme a instrução técnica específica.

5.3)Instalações sanitárias
• Execução de caixa de gordura sifonada, corretamente dimensionada, na instalação de

esgotos sanitários para águas servidas com resíduos gordurosos provenientes de pias,
copas e cozinhas;

• Execução de caixa de inspeção ou terminal de limpeza no passeio público. A tampa
deverá ser visível e permitir o fácil acesso aos servidores do SAEMAS.
5.4)Hidrômetros
• O hidrômetro utilizado é do tipo monojato, taquimétrico, classe B, de vazão nominal

1,5m³/h e vazão máxima 3,0m³/h.

6) Procedimento:

6.1) Material e Equipamentos de Proteção:
• Não se aplica

6.2) Descrição
• O interessado requer as ligações de água e esgoto no POUPA TEMPO levando os

documentos mencionados.
• As  ligações  devem  ser  solicitadas  antes  do  início  da  construção  da  edificação  e

somente equipe do SAEMAS pode executá-las.
• Ao  receber  o  requerimento,  um  técnico  do  SAEMAS  visita  o  imóvel  onde  será

realizada as ligações.
• No local o técnico verifica se os requisitos necessários estão atendidos.
• Após a vistoria o requerimento é encaminhado ao POUPA TEMPO informando os

serviços necessários e os respectivos valores.
• Após  o  pagamento  das  taxas  geradas,  o  requerimento  entra  na  fila  para

agendamento/execução do serviço.

7) Referências

• Decreto nº 4609 de 22 de Dezembro de 2006 – Estatuto do Serviço Autônomo de
Água, Esgoto e Meio Ambiente de Sertãozinho-SP.

8) Considerações finais:

Esta instrução é um documento dinâmico podendo ser alterada sempre que for necessário.
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