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                                       Minuta de Deliberação   

                                     

                                 Deliberação ARSESP nº XXXX  

 

Estabelece a Metodologia para Apuração e Aplicação do Índice 

Geral de Qualidade (IGQ) para a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo - SABESP nos processos de 

reajustes e revisões tarifárias. 

   

A Diretoria da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP, 

de acordo com a Lei Complementar 1.025, de 7 de dezembro de 2007, regulamentada pelo 

Decreto Estadual 52.455 de 07 de dezembro de 2007;  

 

Considerando que na metodologia da 2ª Revisão Tarifária Ordinária da Sabesp, concluída em 

maio de 2018, foi estabelecido o desenvolvimento de Índice Geral de Qualidade (IGQ ou Fator 

Q) dos serviços prestados, conforme Nota Técnica NT.F-0003-2018 e Deliberação Arsesp nº 

794/2018; 

 

Considerando que na Deliberação ARSESP n.º 794/2018, consubstanciada na Nota Técnica 

NT.F-0003-2018, ficou estabelecido que as metas e os efeitos tarifários do Índice Geral de 

Qualidade  (IGQ) ocorreriam a partir de 2020; 

 

Considerando as análises realizadas pelo Grupo de Trabalho da Arsesp sobre a metodologia para 

aplicação do Índice Geral de Qualidade, que estão apresentadas na Nota Técnica NT.S-0019-2019 

anexa à presente Deliberação; e 

 

 

DELIBERA: 

Art. 1º.  Fica estabelecida a Metodologia para apuração e aplicação do Índice Geral da 

Qualidade (IGQ) para a prestadora SABESP, nos termos da NT.S-0019-2019. 

Art. 2º. Para fins desta deliberação, adotam-se as seguintes definições: 

I – ano calendário: ano referência para recebimento dos dados que compõem o IGQ; e 

II – data-base: Data de aplicação dos reajustes e revisões tarifárias da SABESP. 

 

Art. 3º. O cálculo do IGQ será feito anualmente, com aplicação dos seus efeitos na data-

base do ano subsequente ao ano-calendário para o cálculo das metas do IGQ. 
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Parágrafo único. A primeira apuração do IGQ será realizada em 2020, com base nos dados 

do ano-calendário de 2019. 

Art. 4º. A fiscalização sobre os dados considerados na apuração do IGQ ocorrerá a 

qualquer tempo, a critério da ARSESP. 

Parágrafo único. A constatação de incorreção nos dados que compõem o IGQ ensejará 

ajustes tarifários compensatórios. 

Art. 5º - A apuração do IGQ obedecerá ao calendário de eventos apresentado no Anexo 

II desta Deliberação. 

Art. 6º - As metas dos indicadores que compõem o IGQ serão revistas e/ou atualizadas 

anualmente, em cada reposicionamento tarifário. 

Art. 7º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Diretor Presidente 

 

Este texto não substitui o publicado em D.O.E. em  /   /  
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ANEXO II 

Ano 2019 
Até 60 dias do fim do 

1º. Semestre do Ano 

Prazo para a Sabesp apresentar à Arsesp por meio de Ofício:  

a) a escolha das Metas de cada indicador para o ano de 2019, 

conforme Menu de Indicadores apresentado na Nota Técnica 

NT.S-0019-2019; 

b) o resultado apurado para as variáveis e os indicadores que 

compõem o IGQ referente ao período de 01/01/2019 a 

31/06/2019 para fins de monitoramento da ARSESP 

Ano 2020 e 

posteriores 

Até 60 dias do início 

do Ano Corrente 

EVENTO A - Prazo para a prestadora apresentar à Arsesp o 

resultado apurado para as variáveis e os indicadores que 

compõem o IGQ referente ao ano calendário anterior. 

Até 40 dias do 

EVENTO A  

EVENTO B - Prazo para a Arsesp emitir Parecer Técnico com 

a memória de cálculo e o resultado do IGQ  para a aplicação no 

reajuste tarifário do ano corrente. 

Data base do 

reajuste/revisão 

tarifária 

EVENTO C – Publicação do resultado do IGQ do ano 

anterior e das metas centrais do IGQ do ano corrente. 

30 dias após a 

publicação do 

EVENTO C 

EVENTO D - Escolha do desempenho do IGQ pela 

prestadora para o ano corrente. 

Observação – A prestadora deverá encaminhar à Arsesp justificativa da escolha das metas 

para cada indicador e as ações a serem adotadas para o atingimento das mesmas. 

 


