
Atenção especiAl no Atendimento Ao

cliente (em destAque)
A sAbesp tem soluções especiAis pArA

quem constrói o futuro (sem destAque,
junto com o de cimA).

Acesse a versão 
completa do Manual  
do Empreendedor

Atendimento Especializado 
a Empreendimentos 
Imobiliários

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.

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.

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 771 6883. 

Verifique se o seu município é regulado pela Arsesp.

ATENDIMENTO VIRTUAL

Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
Agência virtual: www.sabesp.com.br

OUVIDORIA SABESP

0800 055 0565 – Se não ficar satisfeito com a 
solução apresentada no primeiro atendimento 

da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria. 

195
Serviços de 
emergência

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO

0800 055 0195Central de Atendimento
Serviços Comerciais

24h por dia, todos os dias 

0800 016 0195Para pessoas com 
deficiência auditiva e de fala

WHATSAPP
Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

11 3388 8000
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Atenção especial  
no atendimento ao cliente

A Sabesp tem  
soluções especiais  

para quem constrói  
o futuro.



NOSSOS SERVIÇOS

Construtores e empreendedores têm atendimento especial 
na Sabesp. A empresa está preparada para agilizar a solução de 
assuntos importantes como a interligação de empreendimentos 
imobiliários aos sistemas públicos de água e esgoto. Os produtos 
e serviços oferecidos pela Sabesp:

• Atestado de existência de rede

• Carta de Diretrizes para abastecimento de água e coleta de esgoto

• Dimensionamento de ligação de água e esgoto

• Estudo de profundidade de ligação de esgoto

• Execução de projetos e obras complementares necessárias 
a interligação

• Análise e aprovação de projetos executados pelo empreendedor

• Inspeção dos materiais e equipamentos e supervisão das obras

• Execução da ligação de água e esgoto
Dúvidas podem ser encaminhadas ao nosso 

WhatsApp no número (11)99112-1948, 
canal exclusivo para atendimento aos 
empreendedores.

A solicitação pode ser feita através da página 
Empreendimentos Imobiliários, disponível na área “Serviços” 
do site da Sabesp.

O cliente deve inserir as informações obrigatórias e anexar 
os documentos digitalizados, e em seguida, receberá um 
e-mail de confirmação.

Sempre que o status da solicitação sofrer alteração, avisaremos 
no e-mail cadastrado.

Os preços e prazos podem ser consultados na Tabela de 
Preços e Prazos de Serviços da Sabesp, que está de acordo com a 
Deliberação 798/2018 da ARSESP. 

como solicitar?

preços e prazos

TENHO UMA DÚVIDA 
SOBRE O PROCESSO, E AGORA?


