
  

COMUNICADO – Disponibilização dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

Município de CONCÓRDIA 

Prezado Usuário, 

A Prefeitura Municipal de Concórdia, por meio da concessionária Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 
(CASAN), comunica que concluiu as obras e já está em operação o novo Sistema de Esgotamento Sanitário da sua região. Para 
que esse serviço público funcione de forma adequada, é fundamental que você providencie a interligação de seu imóvel à 
rede coletora de esgoto, através da Caixa de Inspeção (CI). 

 
A orientação leva em conta a responsabilidade da empresa concessionária em oferecer o serviço de coleta e 

tratamento de esgoto e tem amparo na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece que toda construção 
permanente urbana com condições de habitabilidade, situada em via pública, beneficiada com redes públicas de 
abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário deve interligar-se à rede pública. 
 
             Solicitamos que a interligação seja providenciada, lembrando que é de responsabilidade do usuário a adequação 
técnica, a manutenção e segurança das instalações internas localizadas além do ponto de coleta da Companhia, que é a Caixa 
de Inspeção (CI), instalada em frente ao seu terreno. Alertamos que, no caso de Concórdia, devido à geografia da cidade, 
há também casos em que a conexão deve ser realizada pelos fundos do terreno, até a Caixa de Inspeção (CI) instalada em 
frente ao imóvel do vizinho.  

Os serviços de esgotamento sanitário do imóvel são de responsabilidade da empresa concessionária a partir dessa 
Caixa de Inspeção, incluindo a rede de coleta, elevatórias e estação de tratamento, entre outros equipamentos. 

 
            Pedimos ainda que seja sempre acompanhado em sua fatura o campo “ Avisos”, local onde a CASAN colocará avisos 
importantes relacionados ao abastecimento de água e aos serviços de esgotamento sanitário. 

 

 Informações sobre o tratamento de esgoto sanitário: 

O esgoto é formado pela água utilizada nas atividades diárias, como lavar a louça, roupas, tomar banho, dar 
descargas. Além da água servida, o esgoto contém dejetos que se não receberem o tratamento adequado contaminam o 
meio ambiente e prejudicam a saúde pública. Por isso, o tratamento dos esgotos domésticos é um serviço tão importante 
para a qualidade de vida da população. 

 
Todo o esgoto coletado no seu município pela empresa concessionária será devidamente tratado e o efluente final 

é devolvido ao meio ambiente, obedecendo às normas ambientais.  
 

Em caso de dúvidas temos os seguintes canais de comunicação à disposição: 
 

  

         Central de Atendimento 0800 643 0195, ligação gratuita, 24 horas/dia 
         Site www.casan.com.br/Orientações ao Usuário, 24 horas/dia  
         Sistema Fale Conosco via e-mail, acesso pelo no site da CASAN, 24 horas/dia. 

         Chat: acesso pelo site da CASAN, digite e seja respondido on-line, 24 horas/dia. 
         Agência da CASAN em Concórdia / Rua Adolfo Konder, 258, Centro (Atendimento temporariamente suspenso devido 

ao enfrentamento ao Coronavírus) 

  

               Canais de Comunicação com a ARIS – Agência de Reguladora Intermunicipal de Saneamento 

         Site: www.aris.sc.gov.br  
         E-mail da Ouvidoria:  ouvidoria@aris.sc.gov.br;        Tel. Ouvidoria: 0800 648 9191 
 
         Notas: 
         O usuário deverá registrar suas solicitações na CASAN, nos canais acima citados, nesta ocasião lhe será fornecido um 

respectivo nº de Protocolo de Atendimento. 

        Para encaminhamento de solicitações à Ouvidoria da Agência Reguladora é indispensável o fornecimento do nº de 

Protocolo de Atendimento da CASAN 
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