
Em caso de dúvidas, acesse: www.sabesp.com.br
ou ligue para os telefones indicados no verso de sua conta

A comparação do consumo mensal é feita em relação à média de consumo do seu imóvel no período
de fevereiro/13 a janeiro/14, informada em sua conta de água.
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A situação continua crítica. As chuvas da primavera/verão
não vieram com a regularidade necessária, com isso os mananciais

estão mais secos que no inverno passado. 

Para manter a continuidade do abastecimento, dezenas de obras estão sendo
realizadas para ampliar a produção, utilizar a reserva técnica dos mananciais e transferir 

água entre diferentes sistemas produtores. Todavia a colaboração da população
utilizando a água de forma racional é fundamental para manter o abastecimento.

Principalmente neste verão, é imprescindível que todos reduzam o uso de água. 

As ações da Sabesp (combate a perdas, redução da pressão da rede, transferência
de água entre sistemas e bônus) serão mantidas e intensifi cadas.

Agora, além do bônus, será aplicada sobretaxa para os clientes que aumentarem
o consumo, medida necessária para que todos colaborem reduzindo o uso de água.

A SECA PERSISTE,
CONTINUE 

ECONOMIZANDO ÁGUA.



RESPOSTAS ÀS PRINCIPAIS DÚVIDAS 
SOBRE A TARIFA DE CONTINGÊNCIA

Quando começa a aplicação da sobretaxa?
O programa começa a valer em janeiro/2015.
As contas entregues a partir de 9 de fevereiro já serão calculadas com a nova regra. 

Qual período de consumo será utilizado para calcular a média de referência?
Serão utilizados os consumos das contas de fevereiro/13 a janeiro/14, o mesmo período 
da média do bônus, que já aparece hoje na área Avisos ao Cliente da conta.

Como faço para mudar minha média de consumo?
O cliente pode solicitar a revisão da média, caso no período de cálculo (fevereiro/13 a 
janeiro/14) o imóvel tenha perfi l de consumo diferente do atual. Por exemplo, aumento 
da família, mudança de proprietário, imóvel vago. Entre em contato com a Sabesp com a 
documentação comprobatória e solicite a revisão.

Atualmente há mais pessoas morando no imóvel do que no período de cálculo
da média de consumo, o que fazer?
Nos casos de nascimento e casamento, apresentar certidão. Demais situações apresentar 
conta de energia elétrica atual e de dezembro/13, para comprovar mudança da ocupação. 

Sobre a redução de pressão na rede:
A redução de pressão nas tubulações das redes de água é uma tecnologia praticada pela Sabesp há 

décadas na Grande São Paulo para evitar desperdício, principalmente durante a noite/madrugada, período 
em que grande maioria da população dorme e as atividades econômicas praticamente inexistem.

Se o seu imóvel possui caixa de água adequada à quantidade de moradores, a redução
de pressão na rede não deve ser percebida e não interfere na sua rotina. 

Quem está isento de pagar a sobretaxa?
Imóveis com consumo mensal de água de até 10 m³, hospitais, prontos-socorros, casas de 
saúde, delegacias, presídios, casas de detenção e os centros de atendimento da Fundação CASA.

Como os moradores de condomínio identifi carão sua meta de consumo?
Eles serão sobretaxados?
Para os condomínios com medição individualizada feita pela Sabesp, cada apartamento já 
recebe sua própria conta com média de consumo e meta. Para os casos de conta única para o 
condomínio, informe-se com o zelador ou síndico para conhecer a meta. Independemente da 
situação, todos deverão colaborar, reduzindo o consumo, para não serem sobretaxados.


