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COBRANÇA
Enviado por Fabhat

Nº
REF.: FABHAT/213/2017

COMUNICADO AOS USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS

Assunto: Orientações para a cobrança
pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Alto Tietê em 2018.

USUÁRIO QUE POSSUI EQUIPAMENTO
MEDIDOR DE VAZÃO
O
usuário deverá encaminhar os volumes mensais efetivamente medidos em 2017 e os
volumes mensais previstos para 2018, conforme modelo de relatório disponibilizado
no site da FABHAT www.fabhat.org.br.

Documentação
necessária:

1.
Relatório de Volumes Medidos 2017 e
Previstos 2018, para cada uso;
(poço, lançamento em corpo hídrico ou captação de água superficial etc). Ex.: o
usuário que possui 3 poços, deve encaminhar 3 relatórios;

2.
Laudo de aferição do equipamento medidor com data de calibração, data de
validade da calibração e identificação da empresa responsável pelo laudo;

3.
Foto do hidrômetro
que permita a visualização da última leitura.

Caso
o usuário não entregue qualquer um dos documentos citados acima ou com
informações que impossibilitem a análise, os volumes declarados serão
desconsiderados e a cobrança será realizada com a vazão outorgada, com
eventuais ajustes referentes ao ano de 2017.
USUÁRIO COM OUTRAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA
OU LANÇAMENTO DE ESGOTO
http://fabhat.org.br/site
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O
usuário deverá encaminhar os volumes mensais de água comprados e/ou lançamentos
de esgoto em 2017 e os volumes mensais previstos para 2018, conforme modelo
disponibilizado no site da FABHAT www.fabhat.org.br.

Documentação
necessária:

1.
Relatório de Dados Complementares 2017 e
Previstos 2018, para cada ID. Ex.:
o usuário que possui 3 poços, deve encaminhar apenas 1 relatório referente ao
ID;

2.
Documentos comprobatórios dos volumes
informados. Ex.: Contas
de água e esgoto da concessionária de serviço público.

Caso
o usuário não entregue qualquer um dos documentos citados acima ou com
informações que impossibilitem a análise, os volumes declarados serão desconsiderados.

Os
documentos deverão ser protocolizados na FABHAT- Rua Boa Vista, 84 &ndash; 6º andar &ndash;
Centro &ndash; São Paulo &ndash; SP, no período de 02
a 31 de janeiro de 2018, em dias úteis, das 9h às 17h.

Para
eventuais dúvidas que possam surgir entrar em contato pelo e-mail
cobranca_at@fabhat.org.br ou pelo telefone (11) 3106-5387.

- Clique
no link abaixo
para fazer download dos "Relatório de Volumes Medidos 2017 e Previstos 2018" e
"Relatório de Dados Complementares 2017 e Previstos 2018".
- https://drive.google.com/open?id=1sQ007U4dR30yV6qvGP7sSMeohStb4iJ6
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