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FATO RELEVANTE  
 

 
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“SABESP” ou 

“Companhia”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar aos seus 

acionistas e ao mercado em geral que a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 

de São Paulo (ARSESP) publicou as Deliberações nº 980 e nº 979. 

 

A Deliberação nº 980 divulgou o índice de reajuste tarifário de 2,4924% da Companhia, assim 

composto: 

 

 Variação do IPCA no período de 3,3032%; 

 Fator de eficiência (Fator X) de 0,6920%; e 

 Fator de qualidade (Fator Q) de -0,1188%; 

No entanto, considerando o Ofício SIMA/GAB/370/2020, da Secretaria de Estado de Infraestrutura 

e Meio Ambiente, que solicita à ARSESP a avaliação da possibilidade de postergação do reajuste 

tarifário por 90 dias, como ação adicional ao Decreto 64.879/2020, que reconhece o estado de 

calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, a ARSESP deliberou:  

 Postergar a publicação das novas tabelas tarifárias, resultantes do reajuste tarifário anual 

para 10 de junho de 2020; 

 Até 10 de junho de 2020, serão publicadas as tabelas tarifárias reajustadas, incluindo as 

tabelas dos municípios de Iperó, Pereiras, Santa Branca e Santa Isabel, aplicáveis a partir 

de 30 (trinta) dias após a sua publicação, nos termos da Lei n° 11.445/2007; 

 Os ajustes compensatórios pela postergação da aplicação do reajuste tarifário anual serão 

apurados até 10 de junho de 2020; e 

 O valor a ser compensado será distribuído nas tarifas a serem praticadas no período entre 

10 de julho de 2020 e 10 de maio de 2021, data de aplicação dos resultados da 3ª Revisão 

Tarifária Ordinária. 

 

A Deliberação nº 979 informa que a ARSESP avaliará o equilíbrio econômico-financeiro da 
prestação de serviços a fim de restabelecê-lo oportunamente, se necessário, como 
decorrência do impacto da isenção de tarifas das contas de água/esgoto dos consumidores das 
categorias de uso Residencial Social e Residencial Favela, cadastrados em 19/03/2020 por 90 dias 



 

 
 
 
 

para as contas emitidas a partir de 01/04/2020 e que abrangerá todos os municípios operados pela 
Companhia. 

 
A íntegra das Deliberações nº 980 e nº 979 encontram-se no website da Sabesp, na área de 
Relações com Investidores.   

 

São Paulo, 9 de abril de 2020. 

 
 

Rui de Britto Álvares Affonso 

Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores 
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MATERIAL FACT  
 

 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“SABESP” or “Company”), 

pursuant to Instruction 358 of the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), dated 

January 3, 2002, as amended, hereby informs its shareholders and the market in general that the 

São Paulo State Sanitation and Energy Regulatory Agency (“ARSESP”) published Resolutions nº 

980 and nº 979. 

 

Resolution nº 980 disclosing a tariff adjustment index of 2.4924% for the Company, broken down as 

follows: 

 

 IPCA variation of 3.3032% in the period; 

 Efficiency Factor (X Factor) of 0.6920%; and 

 Quality factor (Q Factor) of -0.1188%. 
 

However, considering Official Letter SIMA/GAB/370/2020, of the State Secretariat for Infrastructure 

and Environment, which requests ARSESP to evaluate the possibility of postponing the tariff 

adjustment for 90 days, further to Decree 64,879/2020, recognizing the state of public calamity 

resulting from the COVID-19 pandemic, ARSESP decided: 

 To postpone the publication of the new tariff tables, resulting from the annual tariff adjustment 

to June 10, 2020; 

 The adjusted tariff tables, including the tables of the municipalities of Iperó, Pereiras, Santa 

Branca and Santa Isabel, will be published by June 10, 2020 and will be applied as of thirty 

days from their publication, pursuant to Law 11,445/2007; 

 The compensatory adjustments for the postponement of the application of the annual tariff 

adjustment will be calculated until June 10, 2020; and 

 The amount to be compensated will be distributed in the tariffs in the period between July 10, 

2020 and May 10, 2021, when the results of the Third Ordinary Tariff Revision will be applied. 

 

Resolution  No. 979 informs that ARSESP will evaluate  the economic-financial balance of the 

provision of services in order to restore it in due course, if necessary, as a result of the impact of the 

exemption from tariffs on water / sewage bills of consumers in the “Residential Social” and 

“Residential Favela (Shantytown)” categories consumption, . registered on 03/19/2020 for 90 days 

for accounts issued as of 04/01/2020 and which will cover all municipalities operated by the Company. 

 
 

The full text of Resolution nº 979 and 980 are available on Sabesp's website, in the Investor Relations 
area.   



 

 

 

São Paulo, April 9, 2020. 

 
 

Rui de Britto Álvares Affonso 

Chief Financial Officer and Investor Relations Officer 


