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TARIFA SOCIAL



A Corsan é uma empresa do Estado, que leva água para mais 
de seis milhões de pessoas. Uma parcela dessas pessoas é de 
baixa renda e pode ter direito ao BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL. 

É possível receber um desconto na sua conta de água e esgoto. 
Leia com atenção para conhecer os benefícios e ver se você 
e seu imóvel se enquadram nos outros requisitos:

Se aprovada a solicitação depois da apresentação dos 
documentos necessários, o usuário receberá um subsídio 
de 60% no preço do m3 de água, até 10m3. 
Os metros excedentes serão cobrados pelo valor 
do metro cúbico da tarifa residencial básica (RB). 

Para mais informações, entre em contato 
gratuitamente pelo  0800 646 6444 
ou através das unidades de atendimento, 
mediante agendamento.

Importante: Não basta estar cadastrado, o usuário 
precisa ser beneficiário (estar recebendo) de um dos 
programas descritos anteriormente. 

• o imóvel deve ser ocupado exclusivamente 
   para fins de moradia;
• possuir área máxima construída de 60m2;
• ter até 6 pontos de tomada de água;
• ser ocupado por usuários que comprovem a sua  
   condição de  baixa renda.

SITUAÇÃO DO  IMÓVEL

Apresente comprovante de que você é beneficiário de um 
desses programas sociais de transferência de renda: 
• programa social do governo federal, instituído conforme  
   decreto federal no 6.135 de 24 de junho de 2007; 
• programas sociais do governo do estado 
   do Rio Grande do Sul; 
• programas sociais do governo municipal 
   a que pertence o imóvel; 
• programas habitacionais pertencentes ao Programa 
   Minha Casa Minha Vida, faixa I;
• programa de regularização Água Vida e Cidadania da Corsan;
• comunidades Quilombolas 

COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTOS

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS 
DA TARIFA SOCIAL? 

O solicitante deverá comprovar também vínculo 
com o imóvel que está sendo solicitado o benefício, 
apresentando conta de luz, telefone, condomínio ou 
contrato de locação. 

VÍNCULO COM O IMÓVEL


