
 

DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 398, de 7-2-2013 

 

Estabelece novo cronograma da Etapa B7 do 

Processo de Revisão Tarifária da SABESP 

 

A Diretoria da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de 

São Paulo - ARSESP, com base na competência que lhe foi atribuída pela Lei 

Complementar n° 1.025, de 7 de dezembro de 2007, 

 

Considerando que a Agência reabriu a Consulta Pública n° 004/2012, 

disponibilizando no seu endereço eletrônico para os interessados o Plano 

de Negócios da Sabesp, o Laudo de Avaliação da Base de Ativos da Sabesp, 

bem como os Cálculos detalhados da Tarifa Média Máxima Inicial do P0; 

 

Considerando que foi realizada em 15 de janeiro de 2013 a segunda etapa da 

Audiência Pública 02/2012 com o intuito de obter subsídios e informações 

adicionais para avaliar a Tarifa Média Máxima Inicial (P0) preliminar e Fator 

de ganhos de eficiência (X), aplicáveis ao segundo ciclo tarifário da Sabesp; 

 

Considerando a necessidade de maior prazo para que seja concluído o 

Relatório Circunstanciado, respondendo exaustivamente todas as novas 

contribuições recebidas na Consulta Pública n° 004/2012. 

 

DECIDE: 

 

Art. 1° - Publicar novo cronograma da Etapa B7 da Deliberação ARSESP n° 

387, de 13 de dezembro de 2012, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Etapa B7: Publicação dos Resultados da Revisão Tarifária relativos à Tarifa 

Média Máxima Inicial (P0) preliminar e Fator de Ganhos de Eficiência (X) 

aplicáveis ao Segundo Ciclo, bem como divulgação do Relatório 

circunstanciado sobre as contribuições da correspondente Consulta Pública 

(até 22/02/2013). 

 

http://www.arsesp.sp.gov.br/LegislacaoArquivos/ldl3872012.pdf
http://www.arsesp.sp.gov.br/LegislacaoArquivos/ldl3872012.pdf


Etapa B7: Publicação dos Resultados da Revisão Tarifária relativos à 

Tarifa Média Máxima Inicial (P0) preliminar e Fator de Ganhos de 

Eficiência (X) aplicáveis ao Segundo Ciclo, bem como divulgação do 

Relatório circunstanciado sobre as contribuições da correspondente 

Consulta Pública (até 22/03/2013). 

Redação dada pela Deliberação ARSESP nº 400/2013 
 

 

Art. 2° - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Publicado no D.O. de 08/02/2013 
Este texto não substitui o publicado no D.O.E. 08/02/2013 

 

http://www.arsesp.sp.gov.br/LegislacaoArquivos/ldl4002013.pdf

