
DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 400, de 21-02-2013 

 

Estabelece novo cronograma da Etapa B7 do 

Processo de Revisão Tarifária da SABESP e dá outras 

providências 

 

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

Paulo - ARSESP, 

 

Considerando que na Deliberação ARSESP n° 398, de 07 de fevereiro de 2013 

foi estabelecido que os resultados da Revisão Tarifária da SABESP seriam 

publicados até 22 de fevereiro de 2013; 

 

Considerando que em 19 de fevereiro de 2013 a Prefeitura Municipal de São 

Paulo solicitou à ARSESP, por meio do Ofício n° 421/2013-SGM/GAB, o 

adiamento da publicação dos resultados da Revisão Tarifária da SABESP por 

no mínimo 30 (trinta) dias, para que ela possa ser melhor debatida no Comitê 

Gestor dos Serviços de Água e Esgoto da Capital Paulista; 

 

Considerando que este debate é compatível com as atribuições do Comitê 

Gestor dos Serviços de Água e Esgoto da Capital Paulista, a quem cabe, dentre 

outras funções, deliberar sobre os investimentos a serem feitos pela SABESP 

no próximo Ciclo Tarifário, conforme cláusula III, “b” do Convênio n° 91/2010 

assinado pelo Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e 

SABESP; 

 

Considerando que, a despeito do processo de revisão tarifária ter sido 

amplamente debatido e submetido a consultas e audiências públicas, a posse 

do novo Prefeito e Secretários ocorreu apenas em janeiro, sendo razoável que 

a atual gestão seja esclarecida acerca desse processo. 

 

 

 

 

http://www.arsesp.sp.gov.br/LegislacaoArquivos/ldl3982013.pdf


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 22/03/2013). 

 

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