
Atendimento Sabesp
APLICATIVO SABESP

Baixe gratuitamente o aplicativo Sabesp e tenha o atendimento 
em suas mãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Disponível 

para os sistemas Android e iOS.

ATENDIMENTO VIRTUAL
Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Agência virtual: www.sabesp.com.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO
195 – Serviços de emergência, 24h por dia, todos os dias.

0800 055 0195 – Central de atendimento e

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

- Serviços Comerciais: de 2ª a 6ª feira das 7h às 21h e sábado das 
7h às 16h.

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

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

OUVIDORIA SABESP 
0800 055 0565 – Se não ficar 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. Verifique se o seu município é regulado 
pela Arsesp.
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Água boa direto na torneira, pra 
você e todos os vizinhos. Melhoria 
no bairro e saúde para as crianças.

SABESP NA 
COMUNIDADE

Os Programas Água Legal e Se Liga na 
Rede Sabesp cuidam do abastecimento 
da sua casa, da saúde da sua família e 

do meio ambiente da cidade inteira.



PROGRAMA

ÁGUA LEGAL
SABESP

Água boa, na torneira, sem remendo

O Governo do Estado de São Paulo e a Sabesp vão levar água 
encanada para sua comunidade e para cerca de 800 mil 
moradores de mais de 200 mil casas em toda a Grande São 
Paulo. É o Programa Água Legal Sabesp, que tem como objetivo 
regularizar o abastecimento em áreas informais.

Com a sua colaboração, a empresa quer trocar as 
ligações irregulares por encanamentos bem feitos. Chega  
de desperdício!

Com água boa, as crianças não vão perder a escola por 
causa de doenças transmitidas pela água. Não vai faltar 
água nem no seu bairro nem nos bairros vizinhos. Tudo 
isso por um terço do preço, já que todos que aderirem ao 
programa vão ter tarifa social.

Valorização das áreas urbanas
Melhoria das vias públicas

Preservação do meio ambiente
Saúde e menor desperdício de água

Cidadania
Comprovante de endereço com a conta de água

Vans fazem a divulgação do Programa Água Legal 
Sabesp no seu bairro

Equipes contratadas pela Sabesp visitam sua casa 
e explicam como funciona o programa

Moradores autorizam a instalação da Unidade de 
Medição de Água (UMA)

Moradores preenchem cadastro

Equipes contratadas pela Sabesp instalam a UMA

Benefícios

Como aderir

Contrato eficiente
O Programa Água Legal Sabesp é feito de maneira 
inovadora. A empresa que a Sabesp contrata só 
recebe depois que os moradores se conectam.  

É o chamado contrato de performance. Além disso, 
são realizadas atividades socioeducativas com 
a comunidade, informando sobre a importância 
e os benefícios da regularização, além de jogos 

interativos de educação ambiental e parcerias com 
as escolas. Para isso, são contratadas pessoas e 

equipes da própria comunidade, o que gera renda.

O morador passa a ter um comprovante de  
endereço com a conta de água
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Pronto! Agora você e sua família têm água  
de qualidade, barata, direto na torneira!

O Programa Se Liga na Rede é uma 
iniciativa do Governo de São Paulo 
e da Sabesp para custear as obras 
dentro dos imóveis para que famílias 
de baixa renda se conectem à rede 
de esgoto. 

Com o Se Liga na Rede as famílias que têm renda 
familiar de até três salários mínimos terão a obra da 
instalação da ligação paga pelo Governo do Estado e 
pela Sabesp. A Sabesp vai fazer todas as adequações 
nos encanamentos do seu imóvel para cuidar da saúde 
de sua família e de toda a cidade. 

Para participar, é só assinar o Termo de Adesão que 
a Sabesp leva até os bairros onde o programa atua 
e onde já existe rede de esgoto. Se você receber o 
termo, é só assinar que você já autoriza a Sabesp a 
fazer o trabalho. As obras duram de oito a doze dias, 
mas o benefício é duradouro.

SE LIGA NA REDE
SE LIGA NA REDE

PARABÉNS!PARABÉNS!você se ligou na rede
você se ligou na rede


