Documentos necessários para ligação ou padronização
- * Cópia e original da Escritura Definitiva do Imóvel ou Contrato de Compra e Venda (O Contrato
deverá estar com Firma Reconhecida em Cartório, dos vendedores)
- * Cópia e original do R.G. e CPF do Proprietário
- * Cópia e original do Carnê de IPTU atual no nome do proprietário (página onde consta nº da
quadra e do lote), ou laudo de valor venal original.
- * Cópia e original da Guia-Número da Residência (Guia retirada no setor de cadastro da Prefeitura
Municipal ou no Atende Fácil)

- * Cópia e original do Desdobro/Desmembramento do Terreno aprovados - (No caso de ligação para
meio lote)

- * Cópia e original da planta do imóvel aprovada
Observações:
1 - O pedido de ligação só pode ser feito pelo proprietário, ou mediante autorização por escrito com
firma reconhecida em cartório.
2 - Para Segunda ligação o terreno deverá ter desdobro/desmembramento ou regularização
do imóvel com 2ª unidade do carnê. Somente por requerimento.
Se o terreno não for e/ou não puder ser desdobrado / desmembrado o requerente deverá
protocolar a regularização da 2ª unidade no lote junto a prefeitura.
Após análise por parte do departamento o pedido de ligação poderá ser liberado, desde que tenha início
de construção no local.
3 - Em ambos os casos a ligação só será liberada se não houver débitos pendentes
4 - Não é permitido o lançamento de água de chuva na rede de esgoto sanitário.

Caixa de Proteção R$ 64,21;
Ligação R$ 1449,01 (parcelável em até 12 X);
Ligação de água R$ 736,93 (parcelável em até 12 X);
Ligação de esgoto R$ 712,08 (parcelável em até 12 X);
Liberação R$ 282,02 (parcelável em até 12 X);
Padronização R$ 282,02 (parcelável em até 12 X);
Reparo no Asfalto R$ 86,36 m² (cobrado após a realização do serviço, parcelável em até 12 X);
Reparo na Calçada R$ 83,26 m² (cobrado após a realização do serviço, parcelável em até 12 X).

Valores sujeitos a alterações.

* Fornecidos pelo cliente.

