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Objetivos da revisão tarifária
(incluindo estrutura tarifária)

• Identificação do preço justo para os serviços de água potável e 
esgotamento sanitário (saúde financeira do prestador de serviço)

• Distribuição equilibrada entre aqueles que vão arcar com os custos da 
prestação de serviço

• Assegurar qualidade dos serviços prestados- estimular
aperfeiçoamento



RPG- Situação 1

Redução da carga orgânica lançada nos corpos
d’água

• Contexto: propostas para ampliar tratamento de esgotos, aumentar
eficiência do tratamento e reduzir ligações cruzadas é apresentada e 
defendida pela equipe técnica da SABESP para a equipe financeira. 

Q1- Haverá resistência?
Q2- A fórmula ou os critérios de cobrança da tarifa dão peso a esta

questão ou estimulam o aumento COtratada/ CO total ?

Q3- É possível introduzir esse parâmetro?  (lembrar procedimentos da ARSAE-MG)



RPG- Situação 2

Ampliação dos beneficiados pela tarifa social 
(acessibilidade aos serviços)

• Contexto: proposta de ampliar os beneficiados pela tarifa social, 
tendo como meta aqueles que são beneficiados pelo CadÚnico é 
apresentada pela equipe social para equipe financeira da SABESP.

Q4- Haverá resistência?

Q5- A fórmula dá peso a esta questão ou estimula o aumento da 
relação entre os beneficiados pela tarifa social e aqueles que integram
o CadÚnico?

Q6- É possível introduzir esse parâmetro? 



RPG- Situação 3

Antecipação das medidas de racionalização de consumo de água (gestão
de demanda) face ao contexto de estiagem

• Contexto: área técnica responsável pela provisão de água defende
antecipação de medidas de racionalização de consumo de água frente
às ameaças decorrentes das baixas chuvas.

Q7- Haverá resistência?
Q8- A fórmula ou alguma estratégia de compensação estimulam a 
redução de consumo por domicílio ? (parâmetro da redução do 
consumo por domicílio é considerado?) 

Q9-É possível introduzir esse parâmetro?



RPG- Situação 3

Melhoria da qualidade da água bruta

• Contexto: equipe técnica defende para a equipe financeira um 
conjunto de medidas voltadas para melhorar a qualidade dos 
recursos hídricos, inclusive voltadas para proteção da água bruta (matéria

prima fundamental da Companhia)

• Q10- Haverá resistência?

• Q11 A fórmula considera e estimula a melhoria da qualidade da água
bruta? (parâmetro de qualidade da água nos pontos de captação?) 

• Q12- É possível introduzir esse parâmetro?


