
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS 

(19) 3543-5500 – Emergência 0800-014-4321 

 

SOLICITAÇÃO DE CORTE DEFINITIVO 
 

O que é? 

É o serviço que visa realizar o corte definitivo de um imóvel. 

 

Quem pode solicitar o corte definitivo? 

Somente o proprietário do imóvel com documentos pessoais ou terceiro 

com autorização por escrito, autenticada e cópia de documentos do proprietário.  

Será aberto um processo de corte definitivo em que serão analisadas as 

condições in loco e que a deliberação permita o corte: terreno baldio, casa 

demolida etc..  

Não é permitido o corte de água apenas para não receber cobrança de 

água pelo imóvel estar desabitado. 

 

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 os documentos necessários? 

 Documentos pessoais (CPF, RG, CNH ou outros do solicitante) 

 Documentos que comprovem a propriedade ou posse do imóvel  

 

Quanto custa e qual a forma de pagamento? 

R$ 23,60 – taxa de supressão (emitida após a finalização do processo) 

pagamento à vista e a matricula não poderá ter débitos. 

 

Quais as providências obrigatórias? 

Antes do corte definitivo é necessário que o munícipe regularize todos os 

débitos e apresente o comprovante de pagamento da taxa de supressão no valor 

vigente, enviado após finalização do processo e a autorização do corte definitivo.  

Após a apresentação dos pagamentos será aberta a ordem de corte para 

o departamento técnico executar. 
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Qual o prazo para atendimento da solicitação? 

Tempo de andamento do processo que pode variar conforme volume de 

solicitações que entram para análise e tempo de execução após a abertura da 

ordem de serviço que será de acordo com as definições do Departamento 

Técnico do Saema. 


