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1 Ligação Nova e Religação de Ramal 
 

Descrição:  
Solicitações de ligações de água/esgoto de caráter definitivo e Religação de Ramal.  
 

Solicitação:  
Realizada por Proprietário/Usuário, Responsável com Procuração ou Inventariante. O solicitante 

deverá estar munido de toda documentação exigida pela Companhia, pontuada a seguir. 
 

Onde fazer: 
Obrigatoriamente via e-mail; 

 
Como fazer: 
O solicitante deverá encaminhar por e-mail formulário específico e documentação exigida pela 

Companhia, pontuada a seguir. 
O destinatário do e-mail deverá ser de acordo com o Município do solicitante, conforme TABELA 

EMAILS COMERCIAL (Anexo);  

 

Informações do Solicitante: 
Deverão ser enviados no corpo de e-mail ORIGATORIAMENTE as seguintes informações do 
solicitante: 

 Nome Completo; 
 CPF: 

 Telefone Celular: 
 Telefone Fixo: 

 

Documentos Requeridos: 
Documento de Vinculação do Usuário ao Imóvel: 

Escritura pública do imóvel/Matrícula Atualizada do Registro de Imóveis; ou 

Contrato de Compra e venda (Com firma reconhecida ou com a assinatura de duas testemunhas 

ou Assinado Eletronicamente com Certificado de Conclusão-Sumário); ou 

Contrato de Locação vigente (Com firma reconhecida ou com a assinatura de duas testemunhas 

ou Assinado Eletronicamente com Certificado de Conclusão-Sumário). 

 
Documentos Pessoais1: 

                                                 
1 Quando for representante (terceiro), apresentar: 

 Procuração do Usuário/Proprietário (Pessoa Física); ou 

 Procuração do Sócio Administrador (Pessoa Jurídica); ou 

 

Em caso de proprietário falecido e imóvel em inventário: 

 Apresentar o atestado de óbito juntamente com o termo de inventariante sendo cadastrado como usuário 

permanecendo o de cujus como proprietário até o fim do processo. 
 

Em caso de proprietário falecido e não houver inventário: 

 Quando o solicitante for o cônjuge, deverão ser apresentadas as certidões de óbito e de casamento, 

informando a comunhão de bens. 

 Quando for filho único, apresentar a certidão de óbito, onde deverá constar como único herdeiro. 

 Quando existirem vários herdeiros, apresentar declaração autorizando um dos herdeiros a assumir a 

responsabilidade do imóvel, devendo todas as assinaturas estar reconhecido firma. 



   

Para pessoa física: CPF e RG ou CNH 

Para Pessoa jurídica: CNPJ, Contrato Social, CPF e RG ou CNH do representante 
legal 

 
Regulamentação Junto a Prefeitura do Município (Quando determinação Municipal): 

IPTU; ou 

Alvará de Construção; ou 
INCRA ou ITR (Quando imóvel rural) 

Habite-se. 
Declaração de Manutenção Predial da Prefeitura 

 
Aprovação do Projeto Hidrossanitário, somente para os seguintes casos: 

Imóveis com três ou mais pavimentos ou que tenham área construída igual ou superior a 1.000 m², postos 

de serviços para lavagem de veículos automotores, loteamentos, condomínios, indústrias ou qualquer 
edificação que venha a interferir significativamente nas condições de abastecimento de água ou de 
esgotamento sanitário. 

  



   

 

  



   

2 Parcelamento de Débito - Negociação de Dívida 
 

Descrição:  
Negociações de pendências financeiras, registradas no sistema comercial, de usuário da 

unidade cadastrada na CASAN.  
 

Solicitação:  
Realizado por Proprietário/Usuário, Responsável com Procuração ou Inventariante. O solicitante 
deverá estar munido de toda documentação exigida pela Companhia, pontuada a seguir. 

 

Onde fazer: 
Obrigatoriamente via e-mail; 

 
Como fazer: 
O solicitante deverá encaminhar por e-mail formulário específico e documentação exigida pela 

Companhia, pontuada a seguir. 
O destinatário do e-mail deverá ser de acordo com o Município do solicitante, conforme TABELA 
EMAILS COMERCIAL (Anexo);  

 

Informações do Solicitante: 
Deverão ser enviados no corpo de e-mail ORIGATORIAMENTE as seguintes informações do 
solicitante: 

 Nome Completo; 
 CPF: 
 Telefone Celular: 

 Telefone Fixo: 
 

Documentos Requeridos: 

Documentos Pessoais2: 

Para pessoa física: CPF e RG ou CNH 

Para Pessoa jurídica: CNPJ, Contrato Social, CPF e RG ou CNH do representante legal 

Para negociação com Parcelamento e usuário seja Locatário: 

Apresentar contrato de locação para identificação do prazo de vigência para definição 

do número máximo de parcelas. 

Para negociação com Antecipação de Fatura:  

Leitura atual do Hidrômetro 

                                                 
2 Quando for representante (terceiro), apresentar: 

 Procuração do Proprietário (Pessoa Física); ou 

 Procuração do Sócio Administrador (Pessoa Jurídica); ou 

 Inventário de Bens designando inventariante. 

 Certidão de óbito com definição do(s) herdeiro(s) 



   

Anexo 1 - Requerimento de Parcelamento:  

   



   

 

3 Alteração de Fatura – Geral 
 

Descrição:  
Material de capacitação e consulta dos serviços quanto a normatização existente sobre as 

alterações de faturas por apresentarem valores ou volumes faturados julgados incoerentes, 
estando entre outros, os seguintes motivos: 

 Cobrança de Terceiros 
 Volume Fornecido / Consumo 

 Leitura ou Média Faturada 
 Cadastro 
 Cobrança de Serviços 

 
Solicitação:  

Realizada por Interessado. 
 
Onde fazer: 

Via Central Atendimento 0800.643.0195 ou www.casan.com.br - Opção Chat Online do lado 
esquerdo do site 

 

Documentos Requeridos: 

► Fatura(s) Requerida(s): 

Fatura ou Identificação da Matrícula da Unidade e Mês de Referência da Fatura. 

 

  

http://www.casan.com.br/


   

 

4 Alteração de Fatura Por Vazamento Oculto 
 

Descrição:  
Alterações de faturas por motivo de volume excessivo de água fornecido ao imóvel, 
compreendido como aquele oriundo de vazamentos ocultos de difícil localização e verificação.  

 

Solicitação:  
Realizada pelo Usuário ou Proprietário. 
 

Onde fazer: 
Obrigatoriamente via e-mail; 

 
Como fazer: 
O solicitante deverá encaminhar por e-mail formulário específico e documentação exigida pela 

Companhia, pontuada a seguir. 
O destinatário do e-mail deverá ser de acordo com o Município do solicitante, conforme TABELA 

EMAILS COMERCIAL (Anexo);  

 

Informações do Solicitante: 
Deverão ser enviados no corpo de e-mail ORIGATORIAMENTE as seguintes informações do 
solicitante: 

 Nome Completo; 
 CPF: 

 Telefone Celular: 
 Telefone Fixo: 

 

Documentos Requeridos: 

► Fatura(s) Requerida(s): 

Fatura ou Identificação da Matrícula e Mês de Referência da Fatura. 

► Documentos comprobatórios de reparo do vazamento oculto nas instalações, 

apresentados pelo usuário, tais como notas fiscais de serviços, materiais utilizados e/ou 

fotografias; 

► Documentos Pessoais3: 

Para pessoa física: CPF e RG ou CNH. 

Para Pessoa jurídica: CNPJ, Contrato Social, CPF e RG ou CNH do representante legal. 

                                                 
3 Quando for representante (terceiro), apresentar: 

 Procuração do Usuário/Proprietário (Pessoa Física); ou 

 Procuração do Sócio Administrador (Pessoa Jurídica); ou 

 Inventário de Bens designando inventariante. 

 Certidão de óbito com definição do(s) herdeiro(s) 



   

 



   

5 Alteração de Fatura Por Aferição do Hidrômetro 
 

Descrição:  
Alterações de faturas referentes a divergências no volume faturado considerando possíveis 

problemas no hidrômetro. 
 

Solicitação:  
Realizada por Usuário. 
 

Onde fazer: 
Obrigatoriamente via e-mail; 

 
Como fazer: 
O solicitante deverá encaminhar por e-mail formulário específico e documentação exigida pela 
Companhia, pontuada a seguir. 

O destinatário do e-mail deverá ser de acordo com o Município do solicitante, conforme TABELA 
EMAILS COMERCIAL (Anexo);  

 

Informações do Solicitante: 
Deverão ser enviados no corpo de e-mail ORIGATORIAMENTE as seguintes informações do 

solicitante: 
 Nome Completo; 

 CPF: 
 Telefone Celular: 
 Telefone Fixo: 

 

Documentos Requeridos: 

► Fatura(s) Requerida(s): 

Fatura ou Identificação da Matrícula da Unidade e Mês de Referência da Fatura. 

► Opcional: Leitura atual do Hidrômetro ou Fotografia. 

► Documentos Pessoais4: 

Para pessoa física: CPF e RG ou CNH. 

Para Pessoa jurídica: CNPJ, Contrato Social, CPF e RG ou CNH do representante legal. 

 

 
  

                                                 
4 Quando for representante (terceiro), apresentar: 

 Procuração do Usuário/Proprietário  (Pessoa Física); ou 

 Procuração do Sócio Administrador (Pessoa Jurídica); ou 

 Inventário de Bens designando inventariante. 

 Certidão de óbito com definição do(s) herdeiro(s) 



   

6 Mudança de Titularidade 
 
Descrição:  
Solicitações de mudanças de titularidade de usuário e/ou proprietário de unidade cadastrada 
na CASAN.  

 
Solicitação:  
Realizada por Proprietário/Usuário, Responsável com Procuração ou Inventariante. O solicitante 

deverá estar munido de toda documentação exigida pela Companhia, pontuada a seguir. 
 

Onde fazer: 
Obrigatoriamente via e-mail; 
 

Como fazer: 
O solicitante deverá encaminhar por e-mail formulário específico e documentação exigida pela 
Companhia, pontuada a seguir. 

O destinatário do e-mail deverá ser de acordo com o Município do solicitante, conforme TABELA 
EMAILS COMERCIAL (Anexo);  

 

Informações do Solicitante: 
Deverão ser enviados no corpo de e-mail ORIGATORIAMENTE as seguintes informações do 
solicitante: 
 Nome Completo; 

 CPF: 
 Telefone Celular: 

 Telefone Fixo: 
 

Documentos Requeridos 5: 
Documento de Vinculação do Usuário ao Imóvel: 

Escritura pública do imóvel/Matrícula Atualizada do Registro de Imóveis; ou 

Contrato de Compra e venda (Com firma reconhecida ou com a assinatura de duas testemunhas ou 

Assinado Eletronicamente com Certificado de Conclusão-Sumário); ou 

Contrato de Locação vigente (Com firma reconhecida ou com a assinatura de duas testemunhas ou 

Assinado Eletronicamente com Certificado de Conclusão-Sumário); ou 
Termo Distrato do Contrato de Locação, Entrega de Chaves ou Reintegração de Posse; 

Ata de Eleição do Sindico e Regulamento (quando se tratar de condomínios); 
Documentos Pessoais6: 

                                                 
5 Os documentos deverão seguir as diretrizes especificadas na Normativa Comercial SCOM 024 de Maio de 2018. 

6 Quando for representante (terceiro), apresentar: 

 Procuração do Usuário/Proprietário (Pessoa Física); ou 

 Procuração do Sócio Administrador (Pessoa Jurídica); ou 

 

Em caso de proprietário falecido e imóvel em inventário: 

 Apresentar o atestado de óbito juntamente com o termo de inventariante sendo cadastrado como usuário permanecendo o 

de cujus como proprietário até o fim do processo. 

Em caso de proprietário falecido e não houver inventário: 

 Quando o solicitante for o cônjuge, deverão ser apresentadas as certidões de óbito e de casamento, informando a 

comunhão de bens. 

 Quando for filho único, apresentar a certidão de óbito, onde deverá constar como único herdeiro. 

 Quando existirem vários herdeiros, apresentar declaração autorizando um dos herdeiros a assumir a 

responsabilidade do imóvel, devendo todas as assinaturas estar reconhecido firma. 

OBS.: Caso existam débitos de responsabilidade do falecido, estes devem ser transferidos para o herdeiro (ajustar a data de 

vinculação do usuário ao imóvel para transferência); 

 



   

 

Para pessoa física: CPF e RG ou CNH. 

Para Pessoa jurídica: CNPJ, Contrato Social, CPF e RG ou CNH do representante legal. 

 

  



   

7 Tarifas Sociais 
 

Descrição:  
Solicitações de enquadramento (cadastro e recadastramento) de usuários na tarifa social 

(Tarifa Residencial Categoria “A” e Tarifa Comercial Categoria Micro e Pequeno Comercio). 
 

Solicitação:  
Realizada por Proprietário/Usuário, Responsável com Procuração ou Inventariante. O solicitante 
deverá estar munido de toda documentação exigida pela Companhia, pontuada a seguir.  

 

Onde fazer: 
Obrigatoriamente via e-mail; 

 
Como fazer: 
O solicitante deverá encaminhar por e-mail formulário específico e documentação exigida pela 

Companhia, pontuada a seguir. 
O destinatário do e-mail deverá ser de acordo com o Município do solicitante, conforme TABELA 
EMAILS COMERCIAL (Anexo);  

 

Informações do Solicitante: 
Deverão ser enviados no corpo de e-mail ORIGATORIAMENTE as seguintes informações do 
solicitante: 

 Nome Completo; 
 CPF: 
 Telefone Celular: 

 Telefone Fixo: 
 

 

Documentos Requeridos: 

Documentos Pessoais7: 

Para pessoa física: CPF e RG ou CNH. 

Para Pessoa jurídica: CNPJ, Contrato Social, CPF e RG ou CNH do representante legal. 

Documentos Comprobatórios para Tarifa Residencial A (Social): 

Comprovante de Renda Familiar: 

Para família com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos até 4 habitantes, ou 

Para família com renda per capita de até 0,5 salários mínimos por habitante. 

Documentos Comprobatórios para Tarifa Micro e Pequeno Comércio: 

Registro da Junta Comercial (Programa de Isenção do ICMS, com inscrição Simples); 

Alvará da Prefeitura Municipal. 

                                                 
7 Quando for representante (terceiro), apresentar: 

 Procuração do Usuário/Proprietário (Pessoa Física); ou 

 Procuração do Sócio Administrador (Pessoa Jurídica); ou 

 Inventário de Bens designando inventariante. 

 Certidão de óbito com definição do(s) herdeiro(s). 



   

 



   

 



   

8 Restituição de Valores 
 

Descrição:  
Solicitações de restituição de valores oriundas de:  

1. Pagamento indevido; 
2. Pagamento de fatura em duplicidade; 
3. Pagamento de fatura com valor a maior; 

4. Erro de leitura; 
5. Deficiência Técnica de medição; 

6. Volume excessivo de água fornecida ao imóvel, decorrente de vazamento de difícil 
identificação (SCOM 15); 

7. Alteração de Economia/Categoria (SCOM 19). 
 

Solicitação:  
Realizada por Usuário ou Responsável com Procuração. 
 

Onde fazer: 
Obrigatoriamente via e-mail; 

 
Como fazer: 
O solicitante deverá encaminhar por e-mail formulário específico e documentação exigida pela 
Companhia, pontuada a seguir. 
O destinatário do e-mail deverá ser de acordo com o Município do solicitante, conforme TABELA 

EMAILS COMERCIAL (Anexo);  

 

Informações do Solicitante: 
Deverão ser enviados no corpo de e-mail ORIGATORIAMENTE as seguintes informações do 

solicitante: 
 Nome Completo; 
 CPF: 

 Telefone Celular: 
 Telefone Fixo: 
 

Documentos Requeridos: 

Documentos Pessoais: 

RG e CPF do usuário (Quando Pessoa Jurídica, do Representante Legal); 

Contrato Social (Quando Pessoa Jurídica); 

Procuração Proprietário (PF) ou Sócio Administrador (PJ) (Quando Locatário ou Terceiros – 

Reconhecida Assinaturas em Cartório); 

Inventário de Bens designando inventariante. 

Documentos Referentes a Restituição: 

 Documentos comprobatórios de pagamento em duplicidade (faturas com 

comprovante de pagamento ou declaração de responsabilidade) 

 Quando se tratar de solicitação de restituição de valores ocasionada por volume 

excessivo de água fornecido ao imóvel, deverá ser acrescido os documentos 

enumerados no processo administrativo constante na norma SCOM 15 – “Análise 

do Volume Excessivo de Água Fornecido ao Imóvel”. 



   

 

 



   

 

9 Conta Final / Supressão da Ligação / Fusão 

 

Descrição:  
Solicitações de supressão da ligação, denominada no SCI como Conta Final, onde é realizada a 
interrupção ou desligamento definitivo dos serviços, por meio de retirada das instalações entre 

o ponto de conexão e a rede pública, suspensão da emissão de faturas e exclusão do cadastro 
comercial. 
 

Solicitação:  
Realizada por Proprietário/Usuário, Responsável com Procuração ou Inventariante. 
 

Onde fazer: 
Obrigatoriamente via e-mail; 

 
Como fazer: 
O solicitante deverá encaminhar por e-mail formulário específico e documentação exigida pela 
Companhia, pontuada a seguir. 

O destinatário do e-mail deverá ser de acordo com o Município do solicitante, conforme TABELA 
EMAILS COMERCIAL (Anexo);  

 

Informações do Solicitante: 
Deverão ser enviados no corpo de e-mail ORIGATORIAMENTE as seguintes informações do 

solicitante: 
 Nome Completo; 

 CPF: 
 Telefone Celular: 
 Telefone Fixo: 

 

Documentos Requeridos: 
Documentos Pessoais8: 

Para pessoa física: CPF e RG ou CNH. 

Para Pessoa jurídica: CNPJ, Contrato Social, CPF e RG ou CNH do representante legal. 

 

Condomínios: Ata de Eleição do Sindico e Regulamento (quando se tratar de condomínios). 

Documentos comprobatórios: 

                                                 
8 Quando for representante (terceiro), apresentar: 

 Procuração do Usuário/Proprietário (Pessoa Física); ou 

 Procuração do Sócio Administrador (Pessoa Jurídica); ou 

 

Em caso de proprietário falecido e imóvel em inventário: 

 Apresentar o atestado de óbito juntamente com o termo de inventariante sendo cadastrado como usuário permanecendo o 

de cujus como proprietário até o fim do processo. 

 

Em caso de proprietário falecido e não houver inventário: 

 Quando o solicitante for o cônjuge, deverão ser apresentadas as certidões de óbito e de casamento, informando a 

comunhão de bens. 

 Quando for filho único, apresentar a certidão de óbito, onde deverá constar como único herdeiro. 

 Quando existirem vários herdeiros, apresentar declaração autorizando um dos herdeiros a assumir a 

responsabilidade do imóvel, devendo todas as assinaturas estar reconhecido firma. 

 



   
Alvará de Demolição da Prefeitura do Município/Vistoria Realizada por Servidor CASAN; ou 

 

Interdição judicial ou administrativa da edificação sem condições de habitabilidade/uso; ou 

Desapropriação de imóvel por interesse público.  



   

 

10. Pedido de Ampliação de Rede (PAR) 
 

Descrição:  
Solicitações de pedido de ampliação de rede de água e esgoto para atendimento de novos 
usuários. 

 

Solicitação:  
Realizada por Proprietário/Usuário, Responsável com Procuração ou Inventariante. 

 

Onde fazer: 
Obrigatoriamente via e-mail; 

 
Como fazer: 
O solicitante deverá encaminhar por e-mail formulário específico e documentação exigida pela 

Companhia, pontuada a seguir. 
O destinatário do e-mail deverá ser de acordo com o Município do solicitante, conforme TABELA 

EMAILS COMERCIAL (Anexo);  

 

Informações do Solicitante: 
Deverão ser enviados no corpo de e-mail ORIGATORIAMENTE as seguintes informações do 
solicitante: 

 Nome Completo; 
 CPF: 

 Telefone Celular: 
 Telefone Fixo: 
 

Documentos Requeridos: 

► Documentos Pessoais9: 

Para pessoa física: CPF e RG ou CNH. 

Para Pessoa jurídica: CNPJ, Contrato Social, CPF e RG ou CNH do representante legal. 

► Formulário STEC/011 (Água) e/ou STEC/146 (Esgoto).  

► Atestado de Promulgação da Rua (Emitido pelo Prefeitura). 

                                                 
9 Quando for representante (terceiro), apresentar: 

 Procuração do Usuário/Proprietário (Pessoa Física); ou 

 Procuração do Sócio Administrador (Pessoa Jurídica); ou 

 Inventário de Bens designando inventariante. 

 Certidão de óbito com definição do(s) herdeiro(s). 



   

 



   

 



   

11. Consulta de Viabilidade 
 

Descrição:  
Material de capacitação e consulta dos serviços quanto a normatização existente sobre as 

solicitações de ligações de água de edificações com três ou mais pavimentos ou que tenham 
área construída igual ou superior a 1.000 m², Postos de serviços para lavagem de veículos 
automotores, loteamentos, condomínios, indústrias ou qualquer edificação que venha a 

interferir significativamente nas condições de abastecimento de água ou de esgotamento 
sanitário; 

 

Solicitação:  
Realizada por Interessado. 
 

Onde fazer: 
Obrigatoriamente via e-mail; 

 
Como fazer: 
O solicitante deverá encaminhar por e-mail formulário específico e documentação exigida pela 

Companhia, pontuada a seguir. 
O destinatário do e-mail deverá ser de acordo com o Município do solicitante, conforme TABELA 

EMAILS COMERCIAL (Anexo);  

 

Informações do Solicitante: 
Deverão ser enviados no corpo de e-mail ORIGATORIAMENTE as seguintes informações do 
solicitante: 

 Nome Completo; 
 CPF: 

 Telefone Celular: 
 Telefone Fixo: 
 

Documentos Requeridos: 

► Documentos Pessoais10: 

Para pessoa física: CPF e RG ou CNH. 

Para Pessoa jurídica: CNPJ, Contrato Social, CPF e RG ou CNH do representante legal. 

►Croqui de Localização;  

► Formulário STEC/022; 

 

                                                 
10 Quando for representante (terceiro), apresentar: 

 Procuração do Usuário/Proprietário (Pessoa Física); ou 

 Procuração do Sócio Administrador (Pessoa Jurídica); ou 

 Inventário de Bens designando inventariante. 

 Certidão de óbito com definição do(s) herdeiro(s). 



   

 



   

12. Análise do Projeto Hidrossanitário 
 

Descrição:  
Solicitações para análise de projeto de empreendimentos quanto a disponibilidade de 

abastecimento de forma regular a partir da vazão e pressão disponibilizada na rede pública, no 
local onde irá ocorrer a interligação do condomínio ou edificação. A análise do projeto de 
instalações de água não contempla o dimensionamento e traçado das redes de abastecimento 

internas. 
 

Solicitação:  
Realizada por Interessado. 

 

Onde fazer: 
Obrigatoriamente via e-mail; 

 
Como fazer: 
O solicitante deverá encaminhar por e-mail formulário específico e documentação exigida pela 
Companhia, pontuada a seguir. 

O destinatário do e-mail deverá ser de acordo com o Município do solicitante, conforme TABELA 
EMAILS COMERCIAL (Anexo);  

 

Informações do Solicitante: 
Deverão ser enviados no corpo de e-mail ORIGATORIAMENTE as seguintes informações do 
solicitante: 
 Nome Completo; 

 CPF: 
 Telefone Celular: 

 Telefone Fixo: 
 

Documentos Requeridos: 

Documentos Pessoais11: 

Para pessoa física: CPF e RG ou CNH. 

Para Pessoa jurídica: CNPJ, Contrato Social, CPF e RG ou CNH do representante legal. 

Cópia Formulário STEC/022 com parecer da CASAN; 

Cópia da ART (Anotação de Responsável Técnica – CREA) 

Documentação de Responsabilidade Técnica – CREA do projeto de instalações de água; 

Comprovante de Viabilidade do Empreendimento 

Documento emitido pela Prefeitura Municipal; 

Plantas/Projetos constantes no Manual de Instalação Predial 

Projeto Arquitetônico contendo a situação do empreendimento 

Projeto Hidráulico: Planta de todos os Pavimentos – Urbanístico - Memorial Descritivo 

                                                 
11 Quando for representante (terceiro), apresentar: 

 Procuração do Usuário/Proprietário (Pessoa Física); ou 

 Procuração do Sócio Administrador (Pessoa Jurídica); ou 

 Inventário de Bens designando inventariante. 

 Certidão de óbito com definição do(s) herdeiro(s). 



   

13. Deslocamento Cavalete/Ramal 
 

Descrição:  
Solicitações de deslocamento do cavalete e/ramal de ligação predial.  

 
Solicitação:  
Realizada por Proprietário/Usuário, Responsável com Procuração ou Inventariante.  

 
Onde fazer: 

Via Central Atendimento 0800.643.0195 ou www.casan.com.br - Opção Chat Online do 
lado esquerdo do site 

 

Documentos Requeridos: 

Documentos Pessoais (Caso no Atendimento Presencial)12: 

Para pessoa física: CPF e RG ou CNH 

Para Pessoa jurídica: CNPJ, Contrato Social, CPF e RG ou CNH do representante legal 

Identificação da Matrícula/Unidade 

 

  

                                                 
12 Quando for representante (terceiro), apresentar: 

 Procuração do Usuário/Proprietário (Pessoa Física); ou 

 Procuração do Sócio Administrador (Pessoa Jurídica); ou 

 Inventário de Bens designando inventariante. 

 Certidão de óbito com definição do(s) herdeiro(s). 

http://www.casan.com.br/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

14. Ligação Temporária 
 

Descrição:  
Solicitações de ligações de água/esgoto de caráter temporário para abastecimento em circos, 

parques, feiras, exposições e demais eventos temporários.  
 
Solicitação:  

Solicitação pelo interessado; 
 

Onde fazer: 
Obrigatoriamente via e-mail; 

 
Como fazer: 
O solicitante deverá encaminhar por e-mail formulário específico e documentação exigida pela 
Companhia, pontuada a seguir. 

O destinatário do e-mail deverá ser de acordo com o Município do solicitante, conforme TABELA 
EMAILS COMERCIAL (Anexo);  

 

Informações do Solicitante: 
Deverão ser enviados no corpo de e-mail ORIGATORIAMENTE as seguintes informações do 

solicitante: 
 Nome Completo; 

 CPF: 
 Telefone Celular: 
 Telefone Fixo: 
 

Documentos Requeridos: 

Documento de Vinculação do Usuário ao Imóvel: 

Escritura pública do imóvel/Matrícula Atualizada do Registro de Imóveis; ou 
Contrato de Compra e venda (Registrado em cartório ou com a assinatura e duas testemunhas);ou 

Contrato de Locação vigente (Registrado em cartório ou com a assinatura e duas testemunhas); 

 

Autorização de uso da área/espaço; 
Autorização da Prefeitura, se necessário; 

 

Documentos Pessoais: 

Para pessoa física: CPF e RG ou CNH. 
Para Pessoa jurídica: CNPJ, Contrato Social, CPF e RG ou CNH do representante 

legal. 
 

 

 

 

 

 

 



   

15. Tarifa Pública Especial 
 

 

Descrição:  
Solicitações de enquadramento (cadastro e recadastro) de usuários na Tarifa Pública Especial. 

 
Solicitação:  
Realizada por responsável legalmente autorizado. O solicitante deverá estar munido de toda 

documentação exigida pela Companhia, pontuada a seguir. 
 

Onde fazer: 
Obrigatoriamente via e-mail; 

 
Como fazer: 
O solicitante deverá encaminhar por e-mail formulário específico e documentação exigida pela 

Companhia, pontuada a seguir. 
O destinatário do e-mail deverá ser de acordo com o Município do solicitante, conforme TABELA 
EMAILS COMERCIAL (Anexo);  

 

Informações do Solicitante: 
Deverão ser enviados no corpo de e-mail ORIGATORIAMENTE as seguintes informações do 
solicitante: 

 Nome Completo; 
 CPF: 
 Telefone Celular: 

 Telefone Fixo: 
 

Documentos Requeridos13: 

 Documentos pessoais do responsável legalmente autorizado (CPF e RG ou CNH);  

 Solicitação, via ofício, para enquadramento na Tarifa Pública Especial; 

 Original do Estatuto Social registrado no Cartório de Títulos e documentos, 

comprovando a sua constituição sem fins lucrativos; 

 Original da Declaração de Utilidade Pública Municipal e/ou Estadual; 

 Original da Ata de posse da diretoria eleita e declaração de que seus membros 

não são remunerados; 

 Certidões Negativas de Débitos Municipal, Estadual, Federal e do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

                                                 
15 Todos os documentos devem ser conferidos com os originais. 

 



   



Diretoria Comercial   

16. Religação de Cavalete 
 

 

Descrição:  
Solicitações de religações de cavalete. 

 
Solicitação:  

Usuário do Imóvel. 
 
Onde fazer: 

Via Central Atendimento 0800.643.0195 ou www.casan.com.br - Opção Chat Online do 
lado esquerdo do site 

 

Documentos Requeridos14: 

 Comprovantes de quitação das faturas vencidas, ou, comprovante de quitação da 

parcela à vista em casos de parcelamento; 

 Documentos pessoais do responsável legalmente autorizado (CPF e RG ou CNH);  

                                                 
14 Todos os documentos devem ser conferidos com os originais. 

http://www.casan.com.br/

