TERMO DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO
DE CAIXA PADRÃO
 Quando o pedido for sobre a primeira ligação de água, o morador deverá providenciar, na frente do
terreno, a identificação de lote e quadra e o número da residência, para facilitar a localização do mesmo;
 O usuário deverá fornecer acesso à equipe de manutenção do SAAE para execução dos serviços em seu
imóvel;
 Instale a caixa entre 0,60 até 1,00 m, a contar do nível acabado da calçada. A caixa deverá estar prumada,
nivelada e devidamente chumbada com cimento. A tampa da caixa não poderá ser removida;
 Instale a bengala (tubo + curva – PVC branco 40 mm) na abertura do lado de baixo da caixa. É importante
lembrar que a abertura do lado oposto à bengala ficará a instalação das conexões do registro (Ver
desenho na página 04);
 O registro será instalado pelo SAAE utilizando todos os materiais que constam na lista entregue pelo
usuário ao atendimento (página 03);
 O conjunto hidráulico (conexões/registro) não poderá ser instalado dentro de colunas de concreto armado,
vigas ou pilares;
 O serviço de ligação de água ou mudança de cavalete com caixa padrão será liberado somente após o
usuário/responsável comparecer à autarquia e declarar, por escrito, que as instalações de sua competência
já foram providenciadas;
 Caso o usuário/responsável omita ou declare falsamente sobre as instalações de sua competência e a
equipe de manutenção do SAAE não consiga executar o serviço, será cobrada visita técnica, prevista no
Decreto 105/2010. Somente após preenchimento de nova declaração do usuário/responsável sobre as
instalações de sua competência será enviada novamente a equipe de manutenção para execução do
serviço;
 A interligação das instalações internas (da caixa padrão para dentro do imóvel) é de responsabilidade
do usuário. O mesmo deve providenciar essa interligação tão logo, para que seja executado o serviço por
parte do SAAE.


O SAAE não se responsabilizará pelo imóvel ficar sem água, após a execução do serviço, caso o usuário
não tenha providenciado a interligação interna de sua responsabilidade.
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TERMO DE INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO
DE CAIXA PADRÃO
LISTA DE MATERIAIS
ENTREGAR NO SAAE: (O MATERIAL FORNECIDO PELO CONTRIBUINTE QUE SERÁ
INSTALADO PELO SAAE):


01 UNIDADE DE FITA VEDA ROSCA 50 M;



01 UNIDADE DE REGISTRO DE GAVETA 3/4 VOLANTES (DECA OU DOCOL)



02 UNIDADES DE COTOVELO 3/4 METAIS (BRONZE);



03 UNIDADES DE NIPLE 3/4 METAIS (BRONZE);



02 UNIDADES DE REGISTRO COM ADAPTADOR (PVC);



01 UNIDADE DE COTOVELOS EM METAL 90°



02 UNIDADES DE PORCA E TUBETE CURTO (PVC);

INSTALAR NA OBRA (CONTRIBUINTE):

 01 UNIDADE DE CAIXA PADRÃO;
 1 M DE TUBO DE PVC BRANCO 40 MM (BENGALA);
OBS.: É obrigatório o fornecimento da cópia da “NOTA FISCAL” ou “CUPOM FISCAL” das peças
entregues pelo contribuinte ao SAAE. Não Será Aceito “ORÇAMENTOS” e/ou “SIMILARES”

ILUSTRAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA PADRÃO
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