
  

Qual o papel da Ouvidoria da Arsesp?  

R: O papel da Ouvidoria da Arsesp é acompanhar, como representante da sociedade, toda a 
atividade da Agência, zelando pela qualidade e eficiência de sua atuação, bem como receber, 

apurar e cobrar solução para as reclamações dos usuários. É um canal permanente de 
comunicação disponível para prestar informações, receber sugestões, críticas, reclamações e 
elogios sobre os serviços prestados pela Arsesp. 

Quando procurar a Ouvidoria da Arsesp?  

R: Sempre que qualquer cidadão desejar obter informação, fazer sugestões, críticas, reclamações 

e elogios sobre os serviços prestados pela Arsesp.  

Devo procurar a Ouvidoria para registrar uma reclamação sobre os serviços prestados 
pela concessionária de energia elétrica, gás canalizado e saneamento básico?  

R: Não. Para os usuários que enfrentam problemas no relacionamento com as concessionárias 
prestadoras dos serviços de energia elétrica, de gás canalizado e de saneamento básico, o canal 

apropriado para o tratamento dessas reclamações é o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) 
da Arsesp. A Ouvidoria deve ser procurada somente nos casos em que o atendimento do SAU não 
foi satisfatório. 

Como entrar em contato com a Ouvidoria da Arsesp?  

R: É possível entrar em contato com a Ouvidoria da Arsesp por email 

(ouvidoriaarsesp@sp.gov.br), pelo Sistema de Ouvidorias do Estado (www.ouvidoria.sp.gov.br) ou 
pelo telefone (0800 770 6884) entre 9h30 e 17h30, de segunda a sexta, exceto feriados. 

Como funciona o tratamento das manifestações registradas na Ouvidoria da Arsesp? 

R: Após o recebimento da manifestação, a Ouvidoria apura em conjunto com a área responsável o 

teor da manifestação recebida. Após a análise concluída, encaminha a resposta para o 
manifestante. 

Qual a importância das manifestações recebidas pela Arsesp? 

R: As manifestações recebidas pela Ouvidoria são extremamente importantes para a Arsesp, pois 
através delas é possível identificar pontos que merecem atenção e assim aprimorar a atuação da 

Agência. 
 

 

Preciso de uma declaração de exclusividade do fornecimento de energia elétrica para o 

meu estabelecimento. Como devo proceder? 

R: Para solicitar de declaração de exclusividade do fornecimento de energia elétrica é necessário 

protocolar na Arsesp um ofício com a solicitação, direcionado para a Diretoria de Regulação de 

Energia, no endereço: Avenida Paulista, 2313 - 4º Andar - CEP 01311-300 - São Paulo - SP. 

 

Caso deseje com urgência do tratamento da solicitação V.S.ª poderá encaminhar o ofício por fax, 

através do número: 3293-5144 e no prazo de cinco dias protocolar a original do documento. 

http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/relacionamento-com-o-usuario/home-page-usuario.aspx
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