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PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 

Área Urbana 

 Requerimento em nome do proprietário – Deve conter: Nome 

Completo, RG, CPF, endereço do local em que se reside, local do 

projeto, assunto a ser requerido (Numeração), telefone do 

requerente; 

 Trazer a cópia de comprovante de posse; (Matricula; Escritura e 

lugares específicos contrato de compra e venda); 

 IPTU; 

 Dar entrada no Projeto (Nos casos de construções antigas a mais de 

20 anos será aceito croqui); 

 

 Retirar a Declaração de Numeração Predial no Setor de Cadastro/ 

Tributos (Recolher Taxa). 

 

ÁREA RURAL  

 

Diretamente à SABESP 

 

 Requerimento em nome do proprietário – Deve conter: Nome 

Completo, RG, CPF, endereço do local em que se reside, local do 

projeto, assunto a ser requerido (Numeração), telefone do 

requerente; 

 

 Apresentar documentos de comprovação de posse (Matrícula, 

Escritura de Compra e Venda, Contrato de Compra e Venda (Do 

Proprietário original ao morador atual, deve estar com as 

assinaturas reconhecidas em cartório); 
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ÁREA RURAL (20.000 m² casos específicos) 

 

 Requerimento em nome do proprietário – Deve conter: Nome 

Completo, RG, CPF, endereço do local em que se reside, local do 

projeto, assunto a ser requerido (Numeração), telefone do 

requerente; 

 

 Apresentar documentos de comprovação de posse (Matrícula, 

Escritura de Compra e Venda, Contrato de Compra e Venda (Do 

Proprietário original ao morador atual, deve estar com as 

assinaturas reconhecidas em cartório); 

 

 Avaliação dos documentos apresentados; 

 

 Emissão de ofício á SABESP (Imóveis Regularizados); 

 

 Apresentar o oficia emitido á SABESP. 

 


