
 

COMUNICADO - 05/17 - ERRATA 

 
Com referência ao COMUNICADO - 05/17, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 

01/11/2017, relativo às tarifas de abastecimento de água e coleta de esgoto do Município de Iperó, a 

SABESP comunica a retificação dos seguintes itens:  

 

Onde se lê: 

 

1 – TABELA TARIFÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE IPERÓ: 
Com base no Plano de Adequação Tarifária do Município de Iperó aprovado pela Deliberação 596/2015 

e a Deliberação 753/2017 que aprovou o Índice de Reposicionamento Tarifário referente à etapa inicial 

da 2ª Revisão Tarifária da SABESP, a ARSESP calculou e autoriza a aplicação das constantes da tabela 

tarifária constante do item 2.1. deste Comunicado. 

 

Leia-se: 

 

1 – TABELA TARIFÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE IPERÓ: 
Com base no Plano de Adequação Tarifária do Município de Iperó aprovado pela Deliberação 596/2015 

e a Deliberação 753/2017 que aprovou o Índice de Reposicionamento Tarifário referente à etapa inicial 

da 2ª Revisão Tarifária da SABESP, a ARSESP calculou e autorizou a aplicação das tarifas constantes da 

tabela tarifária do item 2.1. deste Comunicado. 

 

Onde se lê: 
 

5 – TRCF – TAXA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO: 
Conforme §2º do artigo 2º da Deliberação ARSESP 406/2013, os valores das tarifas não incluem a Taxa 

de Regulação, Controle e Fiscalização, que deverá ser discriminada na fatura dos clientes dos respectivos 

Municípios em que seja cobrada, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.025, de 07 de dezembro 

de 2007, conforme publicado através de nosso Comunicado 03/17, de 27 de outubro de 2017. 

 

Leia-se: 
 

5 – TRCF – TAXA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO: 
Conforme §2º do artigo 2º da Deliberação ARSESP 406/2013, os valores das tarifas não incluem a Taxa 

de Regulação, Controle e Fiscalização, que deverá ser discriminada na fatura dos clientes dos respectivos 

Municípios em que seja cobrada, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.025, de 07 de dezembro 

de 2007, conforme discriminado no item 8 de nosso Comunicado 03/17, de 11 de outubro de 2017, 

vigente a partir de 10 de novembro de 2017. 

 

Mantêm-se inalteradas as demais condições e tarifas divulgadas no Comunicado 05/17, de 01/11/2017. 

 

 

São Paulo, 05 de dezembro de 2017. 

A Diretoria 


