
REQUERIMENTO PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO

PROCESSO N° __________________          Cliente: _________________

(     ) Levou manual para a instalação da caixa de inspeção.

Eu, ____________________________________________ CPF/CNPJ ________________________

RG _________________________ Tel. _______________________ Cel. ______________________ 

e-mail para contato: _________________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________ nº __________ 

Quadra: __________ Lote: __________ Bairro: ___________________________________________

Ponto de referência: _________________________________________________________________

End. corresp./cobrança: _________________________________________________ n° __________ 

Bairro _________________________ CEP ___________________ Cidade _____________________

Finalidade da utilização: ______________________________  Período contratado: ________mês(es)

Consumo mensal estimado: _____________m³       Consumo pago antecipado: ________________m³

Valor do período contratado R$ _________________  Valor pago antecipado R$ _________________

Obs.: ____________________________________________________________________________________

Será efetuada a leitura do hidrômetro e caso o volume em m³ estimado para o período seja excedido,
o SAAE-Sorocaba lançará mensalmente a cobrança da diferença em boleto avulso,  até o fim do
período.  Ao final  de  cada período,  o usuário  deverá  pagar  ou terá  o direito  de ser  restituído da
diferença entre o valor caução pago e o valor apurado. 

Abaixo assinado, requer a execução da ligação acima, observadas as normas vigentes, ciente da
cobrança de diferença da ligação caso a rede esteja na rua. Declaro que, caso na data da ligação o
local não estiver adequado, estou ciente e de acordo com a cobrança de visita técnica.

Documentos necessários:

(     ) Se pessoa física, documento de identidade com foto onde conste o CPF;

(     ) Se pessoa jurídica, contrato social e CNPJ; 

(     ) Matrícula, escritura, contrato de compra e venda ou contrato firmado;

(     ) Planta ou croquis das instalações;

(     ) Autorização de instalação e funcionamento emitida pelo órgão competente;

(     ) Outros________________________________________________________________________________

Se terceira pessoa, todos os documentos acima e mais o que segue:

(     ) Procuração, autorização, ou documento que prove ser representante legal do proprietário e/ou responsável;

(     ) Cópia legível do documento de identidade com foto onde conste o CPF do proprietário e/ou responsável.

Sorocaba, _____/_____/__________

____________________________________________________

Assinatura do requerente
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