SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS
(19) 3543-5500 – Emergência 0800-014-4321

LIGAÇÃO DE ESGOTO

O que é?
A ligação de esgoto de um imóvel à rede coletora garante que o serviço de
afastamento de esgoto seja realizado pelo Saema.

Onde solicitar?
Setor de Atendimento ao Público: Rua José Bonifácio, 645 Centro –
Araras/SP. Horário: 09 às 16 horas. Segunda à sexta-feira. Telefone: (19)
3544 – 3858 ou 3544 – 7043.

Quais as condições necessárias para solicitar a ligação de esgoto?


Número do imóvel visível;



Acesso fácil ao local;



Orçamento previamente aprovado para serviços pagos;



Não poderá existir débitos pendentes com o Saema;



Caixa de inspeção ou terminal de acesso deverá estar localizado na
calçada;



Saída de manilha (tubo cerâmico ou PVC) com diâmetro de 100mm,
4 polegadas ou diâmetro dimensionado.



Não poderá haver conexão da rede coletora de esgoto com água de
chuva ou qualquer outro.



Existência de caixa de retenção para determinados ramos de
atividade (verificar na Unidade esta exigência).

É importante que o solicitante verifique a existência de todas as ligações
antes, se não for verificado e o Saema localizar, será acrescido o valor da
localização conforme tabela em vigência de valores definidos pela ARES - PCJ.

Quais os documentos necessários?


Pessoa física: RG e CPF



Pessoa jurídica: RG original do representante, CNPJ e/ou
Inscrição Estadual;
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Orçamentos aprovados;
Comprovante de propriedade ou documento que comprove relação
com o imóvel (escritura, contrato de locação, IPTU ou documento similar).

*Demais documentos poderão ser solicitados no ato.

Quanto custa e qual a forma de pagamento?
Para a primeira ligação de esgoto residencial de 100mm o serviço é
gratuito. As demais solicitações possuem valores de acordo com a tabela
definida pela ARES-PCJ.

Qual o prazo para atendimento?
O prazo de atendimento dependerá da aprovação das condições técnicas
e da aprovação do orçamento do solicitante.

