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 COMISSÃO ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 Comunicado
Ata da 40ª Reunião Extraordinária da Comissão Estadual de 

Acesso à Informação – CEAI, instituída pelo Dec. 60.144-2014, 
realizada às 09:00 horas do dia 16-8-2019, na sede do Arquivo 
Público do Estado de São Paulo, sito à Rua Voluntários da Pátria, 
596, no Bairro de Santana, na Cidade de São Paulo, de acordo 
com o Comunicado publicado no D.O. de 14-8-2019, sob a 
presidência de Ieda Pimenta Bernardes, da Unidade do Arquivo 
Público do Estado, com a presença dos membros Laura Baracat 
Bedicks, da Procuradoria Geral do Estado e Eunice Aparecida de 
Jesus Prudente, da Ouvidoria Geral do Estado. Thaís Lima Vieira, 
da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, justificou sua 
ausência. A Presidente abriu a “Ordem do Dia” informando que 
todos os votos exarados pela Comissão Estadual de Acesso à 
Informação estão disponíveis no site http://www.arquivoestado.
sp.gov.br/site/acesso/comissao_estadual. Na sequência, deu iní-
cio ao julgamento dos Protocolos: 35590191980, 60326194225, 
64324191958, 84173194417, 51406194897, 39718195832, 
60608194230, para os quais deixou de conhecer dos recur-
sos, nos termos da Deliberação CEAI 4-2018, art. 1° e seus 
incisos; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta 
da relatora; 68186194694, 577741910115, 620171910669, 
710291910253, 701691910251, 44616194762, 55191199258, 
65024198124, 60512197921, 41235198575, 701501910250, 
701311910249, 700991910248, 699301910247, 608361910221, 
438761910556, 59362194214, 638751911329, 40289195788, 
48096185443, 53876195581, 81605198247, 74723196514, 
604871910984, 348871814321, 505821818187 para os quais 
deixou de conhecer dos recursos com fulcro no Comunicado 
1-2019, do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais 
Paulistas – CRUESP, bem como de Ofícios dos Reitores da USP, 
UNICAMP e UNESP, solicitando o desligamento do sistema SIC.
SP, e Parecer PA 38-2016, da Procuradoria Geral do Estado, 
que opinou pela inaplicabilidade, às Universidades Paulistas, 
das instâncias recursais da Administração Direta prevista no 
Dec. 58.052-2012; a Comissão por unanimidade acompanhou 
a proposta da relatora; 33365192137 e 32239192136, para os 
quais converteu em diligência; a Comissão por unanimidade 
acompanhou a proposta da relatora. Em seguida, a palavra foi 
concedida a Eunice Aparecida de Jesus Prudente, como relatora 
dos Protocolos: 46779193426, com relação ao qual pediu vistas 
Laura Baracat Bedicks; 84362196834 e 84159196833, para os 
quais conheceu dos recursos e, no mérito, lhes negou provimen-
to; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta da 
relatora. Em seguida, a palavra foi concedida a Laura Baracat 
Bedicks, como relatora dos Protocolos: 721501812742, para o 
qual converteu em diligência; 69767187890 e 5593919887, para 
os quais não conheceu dos recursos, por perda superveniente do 
objeto; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta da 
relatora; 81582193087 e 49964195380, que deixou de conhecer 
dos recursos; a Comissão por unanimidade acompanhou a pro-
posta da relatora. Nada mais para constar eu, Cristina Faquinelli, 
convocada para secretariar a reunião, lavrei a presente ata, que 
lida e aprovada, segue assinada por mim_________________
_______________________, e pelos membros.

________________________
Ieda Pimenta Bernardes
Presidente
_______________________
Eunice Aparecida de Jesus Prudente
Ouvidoria Geral do Estado
__________________________
Laura Baracat Bedicks
Procuradoria Geral do Estado

 CORREGEDORIA GERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO

 Intimação
A Comissão Processante instituída por ato do Presidente 

da Corregedoria Geral da Administração – CGA, nos autos do 
Processo Administrativo de Responsabilização (autos CGA 145-
2018 – SPDOC 1968887-2018) intima a processada K.S.S.EIRELI, 
(...), na pessoa de seu advogado, devidamente qualificado nos 
autos, para que tome ciência, no prazo de 7 dias, do despacho 
de fls. 260; das documentações acrescidas em virtude dos 
requerimentos formulados nos autos; e dos ofícios expedidos 
pela comissão; bem como do agendamento da audiência das 
testemunhas comuns para o dia 11-9-2019, às 14h00, que acon-
tecerá na sede da Corregedoria Geral da Administração, sito à 
Rua Voluntários da Pátria, 596, 9º andar, nesta Capital.

Advogados: Joaquim Augusto Lopes Oliveira - OAB/SP 
420.365; Paulo Roberto Justo de Almeira - OAB/SP - 221.798.

Intimação
A Comissão Processante instituída por ato do Presidente 

da Corregedoria Geral da Administração – CGA, nos autos do 
Processo Administrativo de Responsabilização (autos CGA 145-
2018 – SPDOC 1968887-2018) intima a empresa P.C.S.G.LTDA., 
(...), na pessoa de seu advogado, devidamente qualificado nos 
autos, para que tome ciência, no prazo de 7 dias, do despacho 
de fls. 260; das documentações acrescidas em virtude dos 
requerimentos formulados nos autos; e dos ofícios expedidos 
pela comissão; bem como do agendamento da audiência das 
testemunhas comuns para o dia 11-9-2019, às 14h00, que acon-
tecerá na sede da Corregedoria Geral da Administração, sito à 
Rua Voluntários da Pátria, 596, 9º andar, nesta Capital.

Advogados: Joaquim Augusto Lopes Oliveira - OAB/SP - 
420.365; Paulo Roberto Justo de Almeira - OAB/SP - 221.798.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E LOGÍSTICA

 Despacho do Diretor, de 21-8-2019
Processo 003.371/2004 – VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO 

LTDA. DEFIRO o pedido a fls. 2433/2434, protocolado sob 555.79 
em 19-08-2019, e assim AUTORIZO a renovação do Registro 
Cadastral da empresa, expedindo-se o competente Certificado 
pelo prazo de 01 ano a contar desta publicação.

Autos 5739/DER/67 - 3º Vol. - AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA 
LTDA. DEFIRO o requerido pela empresa à(s) fl(s). 150 e assim 
AUTORIZO, EM CARÁTER EFETIVO, a operação da presente 
permissão, conforme tabela de horários e extensões de fl(s). 
146, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após 
esta publicação.

Autos 833/DER/50 - 6º Vol. - VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA. 
DEFIRO o requerido pela empresa à(s) fl(s). 128 e assim AUTO-
RIZO, EM CARÁTER EFETIVO, a operação da presente permissão, 
conforme tabela de horários e extensões de fl(s). 125, devendo a 
empresa iniciar a operação em até 15 dias após esta publicação.

Autos 8837/DER/79 - 1º Vol. - EXPRESSO ITAMARATI S/A. 
DEFIRO o requerido pela empresa à(s) fl(s). 245 e assim AUTO-
RIZO, EM CARÁTER EFETIVO, a operação da presente permissão, 
conforme tabela de horários e extensões de fl(s). 242, devendo a 
empresa iniciar a operação em até 15 dias após esta publicação.

Autos 6267/DER/69 - 5º Vol. - RÁPIDO RIBEIRÃO PRETO 
LTDA. DEFIRO o requerido pela empresa à(s) fl(s). 356 e assim 
AUTORIZO, EM CARÁTER EFETIVO, a operação da presente 
permissão, conforme tabela de horários e extensões de fl(s). 
352, devendo a empresa iniciar a operação em até 15 dias após 
esta publicação.

Autos 5924/DER/68 - 2º Vol. - VIAÇÃO LUWASA LTDA. DEFI-
RO o requerido pela empresa à(s) fl(s). 173/174 e assim AUTO-
RIZO, EM CARÁTER EFETIVO, a operação da presente permissão, 
conforme tabela de horários e extensões de fl(s). 175, devendo a 
empresa iniciar a operação em até 15 dias após esta publicação.

 AGÊNCIA REGULADORA DE 
SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Deliberação Arsesp - 898, de 20-8-2019

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 07-12-2007, regulamentada pelo 
Decreto Estadual 52.455 de 07-12-2007:

Considerando que na metodologia da 2ª Revisão Tarifária 
Ordinária da Sabesp, concluída em maio de 2018, foi estabe-
lecido o desenvolvimento de Índice Geral de Qualidade (IGQ 
ou Fator Q) dos serviços prestados, conforme Nota Técnica NT. 
F-0003-2018 e Deliberação Arsesp 794/2018;

Considerando que na Deliberação Arsesp 794/2018, con-
substanciada na Nota Técnica NT.F-0003-2018, ficou estabe-
lecido que as metas e os efeitos tarifários do Índice Geral de 
Qualidade (IGQ) ocorreriam a partir de 2020; e

Considerando as respostas e comentários às contribuições 
apresentadas no âmbito da Consulta Pública 06/2019, con-
solidadas no Relatório Circunstanciado nº RC.S-0001--2019 e 
que contribuíram para o aperfeiçoamento deste ato normativo. 
(Processo Arsesp 0238/2018), Delibera:

Art. 1º. Fica estabelecida a Metodologia para apuração e 
aplicação do Índice Geral da Qualidade (IGQ) para a prestadora 
Sabesp, nos termos do Anexo I.

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 apli-
cação dos seus efeitos na data-base do ano subsequente ao 
ano-calendário para o cálculo das metas do IGQ.

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 reajuste 
tarifário ou revisão tarifária ordinária.

Art. 7º - As metas propostas para os indicadores que 
compõem o IGQ e os resultados apurados serão divulgados no 
site da Arsesp.

Art. 8º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua 
publicação.

ANEXO I
METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DA 

QUALIUDADE (IGQ) NOS REAJUSTES E REVISÕES TARIFÁRIOS 
DA Sabesp

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO
2.INDICADORES E VARIÁVEIS PARA COMPOSIÇÃO DO IGQ
2.1.Índice de Ligações Factíveis de Esgoto - ILFE
2.2.Índice de Descumprimento de Reposição de Pavimen-

to – IDRP

Esses temas foram traduzidos em um conjunto de indica-
dores submetidos à Consulta Pública 003/2018 e consolidados 
em um modelo denominado matriz de menus que deverá refletir 
a meta central estabelecida pela Arsesp como ponto de partida 
para melhoria de desempenho. Para os próximos ciclos, a esco-
lha de novos indicadores poderá ser feita a partir da construção 
de novas séries históricas relativas a dados e informações siste-
matizados pela Arsesp, referentes à prestação dos serviços de 
água e esgoto realizada pela Sabesp, o que se consolidará por 
um novo processo de consulta pública.

Este documento apresenta a modelagem do IGQ a partir de 
um menu e dos indicadores que o compõem.

O trabalho foi desenvolvido por um grupo formado por 
representantes da Superintendência de Regulação Técnica de 
Serviços de Saneamento e pela Superintendência de Regulação 
Econômico-Financeira, tendo sido elaborado da seguinte forma:

- Introdução e Coordenação – Agnes Bordoni Gattai – Supe-
rintendente de Regulação Técnica de Serviços de Saneamento 
Básico;

- Capítulo 2 – Indicadores e Variáveis – Itamar Oliveira – 
Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos;

- Capítulo 3 – Metodologia – Edgar Antonio Perlotti – Asses-
sor da Diretoria de Regulação Econômico-Financeira e Mercados.

2.INDICADORES E VARIÁVEIS PARA COMPOSIÇÃO DO IGQ
Diferentemente dos indicadores contratuais que estabe-

lecem os anseios do município em relação à qualidade e à 
abrangência dos serviços prestados em seu território, o IGQ 
direcionará uma parcela do esforço do prestador para determi-
nados fins que a agência reguladora entende importantes para 
o avanço geral dos serviços, beneficiando todos os usuários 
atendidos pela Sabesp.

Para o cálculo dos indicadores, considerou-se a base inte-
gral de municípios atendidos pela Sabesp em 31-12-2018. Do 
mesmo modo, a verificação futura do avanço utilizará a mesma 
base de municípios para mensurar os avanços e o atendimento 
das metas. Para os próximos ciclos, o acréscimo de novos municí-
pios na base de análise respeitará o interstício de 02 anos entre 
o início de atendimento pelo prestador e sua entrada na base de 
análise do IGQ, período no qual a agência criará histórico para 
análise de tendências.

Os indicadores, e as justificativas pelas quais os escolhemos, 
as variáveis, as fórmulas, as origens dos dados são apresen-
tadas abaixo, assim como suas formas de verificação e suas 
fragilidades:

2.1.Índice de Ligações Factíveis de Esgoto – ILFE
Motivo: considerando que o esgoto enviado in natura 

aos rios acarreta danos ao meio ambiente e às condições de 
saúde da população e que muitas ligações plenamente aptas 
a se conectar às redes de esgotamento sanitário existentes não 
o fazem somente por inexistência de solicitação do usuário, 
pretende-se estimular o prestador a reduzir a ociosidade da 
infraestrutura existente. O prestador de serviços dispõe de 
mecanismos para incentivar que as ligações de esgoto sejam 
feitas e o poder público tem instrumental jurídico para atuar 
e sancionar a inércia dos usuários; com o mesmo objetivo, a 
diretoria colegiada da Arsesp aprovou a Deliberação Arsesp 
804, de 13-07-2018, que trata da interligação simultânea dos 
serviços de água e de esgoto, medida que possibilita à Sabesp 
condicionar a prestação integral dos serviços no ato do pedido 
de ligação ou religação dos serviços de água ou de esgotamento.

Cálculo do indicador: será a razão percentual entre o 
número total de ligações factíveis de esgoto e o número total de 
ligações ativas de esgoto.

Origem dos dados: todas as variáveis têm origem no 
cadastro comercial da Sabesp e os valores são declarados pelo 
próprio prestador;

Histórico analisado: para composição do indicador, conside-
ramos o histórico existente para os anos de 2016 a 2018.

Fragilidades reconhecidas: embora algumas verificações 
sejam feitas, especialmente quanto ao comportamento histórico 
e seus desvios, não houve auditoria para verificar a confiança e 
a exatidão dos dados fornecidos.

2.3.Índice de Reclamações de Usuários Relacionadas à Falta 
de Água e Baixa Pressão – IRFA

2.4.Índice de Vazamentos Visíveis por Extensão de Rede 
– IVV

3.METODOLOGIA
3.1. Determinação das metas centrais
3.1.1.Índice de Ligações Factíveis de Esgoto (ILFE)
3.1.2.Prazo para Reposição de Pavimento de Reparos Visí-

veis e Execução de Novas Ligações (IDRP)
3.1.3.Índice de Reclamações de Usuários Relacionadas à 

Falta de Água e Baixa Pressão (IRFA)
3.1.4.Índice de Vazamentos Visíveis por Extensão de Rede 

(IVV)
3.2.Parâmetros adotados e menus para os componentes 

do IGQ
3.3.Cálculo do IGQ
4.ANEXOS
4.1.Base Teórica para Regulação por Menus
4.2.Mapa da Divisão de Unidades de Negócio (UNs) da 

Sabesp
4.3.Unidades de Negócio da Sabesp no Município de São 

Paulo
4.4.Base de Municípios para avaliação do IGQ
4.5.Histórico das variáveis utilizadas para cálculo do ILFE
4.6.Histórico das variáveis utilizadas para cálculo do IDRP
4.7.Histórico das variáveis utilizadas para cálculo do IRFA
4.8.Histórico das variáveis utilizadas para cálculo do IVV
1.INTRODUÇÃO
No processo de revisão tarifária que ocorreu nos anos 

de 2017-2018, referente ao 2º ciclo tarifário ordinário da 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
Sabesp, estabeleceu-se o desenvolvimento de um Índice Geral 
de Qualidade (IGQ ou Fator Q) dos serviços prestados. O IGQ 
não se caracteriza como mecanismo sancionatório, mas como 
incentivo tarifário que estimule o prestador a manter os níveis 
de investimento para aumentar a qualidade do serviço prestado.

A primeira aplicação do IGQ será calculada para o ano 2019 
com efeito tarifário no reajuste anual de 2020, podendo o fator 
ter sinal positivo ou negativo conforme resultados alcançados 
pelo prestador. Para os anos subsequentes, serão efetuados ajus-
tes na meta central a ser estabelecida pela Arsesp, ocorrendo 
nova escolha de meta pela prestadora e assim continuamente, 
ano a ano.

Como a utilização de indicadores para medir desempenho 
ou eficiência de um serviço demanda atenção (além de possuir 
confiabilidade e exatidão, os dados componentes precisam ser 
sistematizados quanto à sua coleta, periodicidade, validade 
e rastreabilidade), a Arsesp está desenvolvendo sistemas de 
informações que elevarão seu grau de conhecimento analítico, 
metodológico e sistêmico da massa de dados, variáveis e indica-
dores que são coletados nos seus processos regulatórios e fisca-
lizatórios – a recente contratação do SEADE (Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados; Contrato Arsesp/004/DL/2019) faz 
parte dessa estratégia de ampliação da atuação regulatória por 
meio de um sistema de informações consistente.

Importante considerar que, no período em que ocorreu 
a 2ª Revisão Tarifária Ordinária, foram selecionados para a 
composição do IGQ as informações e os dados acessíveis à 
época e que possibilitavam traçar uma análise histórica do seu 
comportamento, permitindo-nos definir uma expectativa de 
desempenho futuro. Nesta primeira fase de composição do IGQ, 
a escolha dos indicadores baseou-se em dados já estruturados e 
monitorados pela Agência e que representassem temas sensíveis 
à percepção sobre a qualidade e a eficiência da prestação do 
serviço, segundo demandas e prioridades apresentadas pelo 
poder concedente, usuários e outros órgãos de controle. Os 
temas elencados foram:

- Ligações factíveis de esgoto;
- Prazo para reposição de pavimento;
- Vazamentos visíveis em redes e ramais de distribuição;
- Reclamações de falta de água e de baixa pressão.

Abaixo segue a ficha do ILFE:

Indicador Índice de ligações factíveis de esgoto 
Unidade de 
Medida 

% 

Fórmula do 
Indicador 

ILFE  x 100 

Ligações Factíveis São aquelas com rede coletora disponível e que dependem apenas do 
pedido do usuário para serem executadas pela prestadora, referentes ao 
último dia do ano de referência 

Ligações Ativas Ligações de esgoto à rede pública que estavam em pleno funcionamento no 
último dia do ano de referência. 

Origem do dado Declarado pelo prestador 
Modo de 
verificação 

Cruzamento do cadastro técnico da rede de esgotamento com seu cadastro 
comercial. Análise da periodicidade de atualização do cadastro comercial e 
do cadastro técnico. Análise estatística. Verificação em campo por 
amostragem. 

Fragilidade  Cadastro comercial ou técnico inexistente ou desatualizado. As variáveis 
que compõem o ILFE foram fornecidas pelo prestador e, até este momento, 
não sofreram auditoria que lhes garanta confiança e exatidão 

Observação: o denominador inicialmente previsto “domicílios atendíveis” foi substituído por “ligações ativas de esgoto”, pois 
entendemos que este se adequará melhor ao objetivo do indicador, ou seja, o de mensurar a ociosidade da rede coletora; além disso, 
o número de ligações ativas será mais facilmente auditável do que o número de domicílios, uma vez que este é quantidade projetada 
por estimativa censitária e aquele espelha o cadastro técnico e comercial do prestador.

2.2.Índice de Descumprimento de Reposição de Pavimento – IDRP
Motivo: a demora na execução de reparos de pavimento afeta os municípios e o cotidiano dos usuários, constituindo-se numa 

considerável demanda das prefeituras e, embora a Arsesp tenha normatizado prazos para reposição de pavimento envolvendo 
reparos de vazamentos visíveis nas Deliberações Arsesp 106 e 550, tais normas não se estendem aos municípios atendidos pelo 
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