
MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA

TUTORIAL DE ORIENTAÇÃO PARA 
PREENCHIMENTO DOS DADOS DAS UNIDADES 

HABITACIONAIS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTATOS SOBRE DÚVIDAS NO PREENCHIMENTO:

Setor de Controle e Processamento de Dados

Telefones: (16) 3373 6440    E-mail: scpd@saaesaocarlos.com.br  

Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 08:30 às 11:30hs e das 14:30hs às 17:30 hs



www.saaesaocarlos.com.br

Introdução:

Este tutorial tem a finalidade de auxiliar os interessados (Síndicos e Administradores), no pré-
cadastro das unidades habitacionais, cujo cadastramento faz parte da documentação
obrigatória para o requerimento junto ao SAAE para utilizar a medição individualizada de
água em condomínios verticais e horizontais, residenciais e comerciais, conforme Lei Nº
14.258/2007 e Resolução normativa (SAAE) nº 06 de 01/09/2014.

Clique para baixar a Resolução

Clique para baixar a Lei nº 14.258/2007



Cadastro de Condomínio
1 – Solicitação de Cadastro de Condomínio (Agência Condomínio)



Tela de Solicitação de Cadastro
Obs.: O “tipo condomínio” informado impactará no cadastro de ligações secundárias futuramente.

Obs.: O “tipo condomínio” informado impactará no cadastro de ligações secundárias futuramente.





Obs.: Após preencher os campos obrigatórios e clicar em “solicitar cadastro”, o sistema enviará um e-mail com os dados
básicos da solicitação para o responsável da solicitação e para o e-mail do setor de cadastro comercial
cadastro@saaesaocarlos.com.br que receberá o aviso de cadastro do condomínio.

Caso houver alguma inconsistência a solicitação será rejeitada.



Obs.: Será enviado um e-mail ao responsável da solicitação informando-o do motivo da rejeição.



Caso as informações da solicitação estejam corretas e os campos complementares estejam preenchidos corretamente, o condomínio será criado e um e-mail será 
enviado ao responsável da solicitação informando o login e senha para acesso ao sistema.



2 – Cadastro das ligações secundárias (Unidades individualizadas do Condomínio)  na Agência Condomínio.



Obs.: A alteração de senha do condomínio pode ser realizada através da tela aberta pela opção destacada em amarelo, ou por dentro do projeto Principal, na tela de
edição de condomínio.

Obs.: A alteração de senha do condomínio pode ser realizada através da tela aberta pela opção destacada em amarelo, ou por
dentro do projeto Principal, na tela de edição de condomínio.



Tela de Ligações Secundárias



Tela de inclusão de Ligação Secundária

Obs.: Dependendo do tipo de condomínio selecionado na solicitação do cadastro de condomínio, os dados de endereço do imóvel virão preenchidos (Vertical) ou virão
abertos para edição (Horizontal). Essa regra é válida também para a edição das ligações secundárias.



Obs.: Com ligações secundárias incluídas, é possível visualizar seus detalhes, editar ou excluir as mesmas (dependendo do
status). É possível também imprimir a listagem de ligações associadas ao condomínio.

Obs. 2: Só será possível editar ou excluir uma ligação secundária caso seu status seja igual a “EM ANDAMENTO”, “NÃO
APROVADO” ou “FALHA”.



Tela de detalhes de Ligação Secundária



Tela de edição de Ligação Secundária



Conclusão e envio de Ligação Secundária

Obs.: Para continuar o cadastro de ligações secundárias é necessário concluir e enviar as ligações para o projeto Principal
através do botão “Concluir e Enviar” que apenas ficará habilitado caso haja ligações com o status “EM ANDAMENTO”. Ao
concluir e enviar as ligações, a listagem das mesmas será impressa junto com o requerimento.



Exemplo Listagem de Ligação Secundária



3 -Deverá ser preenchido o REQUERIMENTO DE INDIVIDUALIZAÇÃO.
Exemplo Requerimento:



4- Com os documentos impressos através do sistema, o interessado deverá também  
atender as demais exigências da resolução nº 06 de 01/09/2014  e comparecer em uma 
das  Unidades de Atendimento ao Usuário para protocolar o pedido de medição 
individualizada.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES,  CONSULTE A AGÊNCIA VIRTUAL  NO SITE  DO SAAE  OU  ATRAVÉS DOS CANAIS 
DISPONÍVEIS

Atendimento presencial  somente com prévio agendamento por meio do site 
www.saaesaocarlos.com.br

ou 
Atendimento gratuito ao usuário: 0800-300-1520 

WhatsApp: 16 99638-3058

UNIDADES DE ATENDIMENTO

DISTRITO DE SANTA EUDÓXIA 
Rua Cristóvão Martinelli, 22 — Horário: 2ª a 6ª das 08:30h às 16:30h.

CIDADE ARACY 
Rua Lucy Serillo, 155 — Horário: 2ª a 6ª das 08:30h às 16:30h.

VILA PRADO 
Rua Bernardino de Campos, 636 — Horário: 2ª a 6ª das 08:30h às 16:30h.

CENTRO 
Rua Sete de Setembro, 2152  — Horário: 2ª a 6ª das 08:30h às 16:30h.

FIM


