
CANAIS DE ATENDIMENTO
Para a Sabesp, atendimento ao cliente é prioridade

Atendimento Sabesp

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
195 – Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias

0800 055 0195 – Central de Atendimento e

0800 016 0195 – Para pessoas com defi ciência auditiva e de fala:

- Serviços Comerciais: de 2ª a 6ª feira – das 7h às 21h – sábado –
das 8h às 17h e domingo das 10h às 16h

- Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
195 – Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias

0800 011 9911 - Serviços Comerciais: de 2ª a 6ª feira – das 7h às 21h 
– sábado – das 7h às 13h

0800 777 3700 – Para pessoas com defi ciência auditiva e de fala:
de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h e sábado das 7h às 13h

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO
Na conta, consta o endereço da agência de atendimento do seu imóvel. 
A relação completa dos endereços das agências de atendimento da 
Sabesp está disponível em nossa Agência Virtual.

ATENDIMENTO VIRTUAL
Agência virtual: www.sabesp.com.br 

OUVIDORIA SABESP 
0800 055 0565 – Se não fi car satisfeito com a solução apresentada
no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ARSESP
Para municípios regulados pela Arsesp, após 10 dias do contato com 
a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, 
com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue Arsesp 
0800-7716883. Verifi que se o seu município é regulado pela Arsesp.

Agência Virtual Sabesp:
www.sabesp.com.br
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A Sabesp disponibiliza aos seus clientes vários canais de relacionamento 
nas áreas atendidas pela Sabesp na capital, Região Metropolitana, interior 
e litoral do Estado de São Paulo, proporcionando mais conveniência para 
você e sua família. São sistemas que tiram dúvidas, fornecem informações 
individuais e atendem chamados específi cos de reparos e orientações.

Conheça cada um deles e veja como a Sabesp está sempre perto de você.

Telefone 195
Canal de relacionamento emergencial na cidade e na região metropolitana 
de São Paulo (ligação gratuita), com atendimento 24 horas, inclusive fi ns de 
semana e feriados ou pelos telefones de atendimento que constam na sua 
conta de água. 

O atendente anota e encaminha solução para solicitações urgentes, como 
vazamentos de água e esgoto, falta de água ou pressão na rede, entupimento 
na rede de esgoto, consertos urgentes em hidrômetros, ramais ou cavaletes.

0800-0550195
Atendimento para clientes com imóveis no litoral e interior do Estado
de São Paulo.

0800-0119911 - Serviços Comerciais
Atendimento para fornecer informações sobre contas, solicitação de segunda 
via (em caso de perda ou não recebimento), pedidos de serviços, endereços, 
telefones úteis e folhetos explicativos (ligação gratuita) somente para região 
metropolitana do Estado de São Paulo.

0800-0160195
É o atendimento comercial e de emergência para defi ciente auditivo e de fala.

Para acessar a agência virtual visite o site www.sabesp.com.br.
Nele você pode solicitar segunda via de conta, conserto de vazamentos, 
consultar histórico de seu consumo e informações para efetuar pagamentos. 
Pelo atendimento online você pode conversar com nossos atendentes e tirar 
suas dúvidas sobre os serviços.

Você sabia que a Sabesp possui equipamentos de autoatendimento em 
estações de metrô, shoppings entre outros espaços? 

Nesses locais, você pode solicitar diversos serviços, como: segunda via 
de contas, consulta a débitos, vazamento de água e outras demandas, 
facilitando a vida do cliente e oferecendo as principais opções para que não 
precise se deslocar até uma agência. A relação de totens está disponível no 
site com a divisão entre cidade e Grande São Paulo, Interior e Litoral.Atendimento presencial e gratuito nas agências onde você pode adquirir 

informações, realizar solicitações, reclamações, críticas, elogios, sugestões 
sobre qualquer serviço da Sabesp. Para saber onde fi ca a agência mais 
próxima de sua residência, verifi que o endereço na sua conta de água.

Você pode solicitar nas agências do Poupatempo qualquer serviço prestado 
pela Sabesp, independentemente do bairro em que reside. Verifi que no site 
da empresa qual unidade do Poupatempo possui agência da Sabesp.

Profi ssional devidamente capacitado para atender você no seu imóvel. 
É responsável pela verifi cação do consumo e entrega de contas, emissão 
de segunda via da última conta em aberto, atualização de cadastro, 
apontamentos de vazamento de água e de esgotos.

A Sabesp sempre perto de você

Atendimento telefônico

Atendimento online

Autoatendimento

Atendimento presencial

TACE 
(Técnico de Atendimento Comercial Externo)

Poupatempo

 Importante: A Sabesp não possui cobradores domiciliares. 
Os empregados ou prestadores de serviço não estão 
autorizados a solicitar qualquer tipo de gratifi cação. 

1ª Ligação (água e/ou esgoto) x

Falta de água (local ou geral) x x x

Vazamentos (água ou esgoto / rua ou cavalete) x x x

Desobstrução (trata-se do desentupimento do ramal de esgoto entre a caixa de inspeção do imóvel e a rede coletora) x x

Regularização de cavalete (mudança de local do cavalete até 50cm) x x x

Troca do hidrômetro (medidor parado ou avariado) x x x

Conserto de cavalete x x x

Reposição de pavimento (proveniente de obras e/ou serviços realizados pela Sabesp) x x

Retirada de entulho (proveniente de obras e/ou serviços realizados pela Sabesp) x

Conta Alta x

2º via de conta x x x

Histórico de consumo (últimos doze meses do consumo do imóvel) x x

Alterar nome da conta (nome do cliente, número do imóvel ou nome da rua) x x x

Alterar categoria da conta (se residencial, comercial, industrial ou pública) x x

Alterar dia de vencimento da conta x

Alterar número de economias (alterar quantidade de residências e comércios) x x

Negociação de débito x
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TACE

Agência Virtual (www.sabesp.com.br)

Técnico de atendimento
comercial externo

0800 011 9911 (capital)
0800 055 0195 (interior e litoral)


