DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA A SER APRESENTADA
PARA SOLICITAÇÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA:
1- IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO:
1.1 - Pessoa física:
a) CPF;
b) Apresentação da carteira de identidade ou um dos seguintes documentos: CNH,
carteira de entidade de classe, de trabalho ou passaporte;
1.2 - Pessoa jurídica:
a) CNPJ;
b) Documento relativo à constituição da pessoa jurídica (um dos documentos a seguir):
contrato social; última alteração contratual; estatuto social; Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual (CCMEI); Convenção do condomínio e ata de
nomeação do síndico; Ato constitutivo da entidade religiosa e ata de eleição da atual
diretoria;
c) Do sócio ou síndico: CPF e documento de identificação;
d) Do representante legal: CPF, documento de identificação e Procuração concedida por,
no mínimo, um dos sócios.
1.3- Prefeituras e órgãos públicos:
Ofício assinado pelo Prefeito ou Secretário Municipal solicitando ligação nova de água
e/ou esgoto.
2 - COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO IMÓVEL:
2.1- Imóveis localizados em áreas urbanas:
a) Certidão de número ou Habite-se ou Declaração semelhante emitida pela Prefeitura,
constando nome do logradouro, número predial e bairro;
b) Documento alternativo desde que contenha o endereço completo do local para onde
está sendo solicitada a ligação nova. Pelo menos um dos documentos a seguir: alvará
de construção, alvará de licença de localização, escritura pública, planta de arquitetura
aprovada pela Prefeitura, registro do imóvel, IPTU.
2.2 - Imóveis localizados em áreas urbanas de interesse social, vilas, comunidades etc.:
Anuência expressa do poder público competente municipal ou documentação
comprobatória de caracterização da regularização fundiária como sendo de interesse
social, incluído legislação específica, conforme o caso, ou licença ambiental, quando
legalmente exigível.
3 - COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM O IMÓVEL:
Proprietário do Imóvel

Inquilino

Contrato de locação ou autorização, pelo
proprietário, de alteração de titularidade
IPTU em nome do proprietário ou
acompanhada de um dos seguintes
Registro do imóvel ou
Contrato de promessa de compra e venda ou documentos:
IPTU ou registro do imóvel ou contrato de
Escritura pública
promessa de compra e venda ou escritura
pública.
COPASA - documentos obrigatórios

