A Arsesp convida para o quarto e último módulo
do Simpósio sobre a Estrutura Tarifária da
Sabesp, a ser realizado em 05 de dezembro,
sobre o seguinte tema: Subsídios Tarifários. No
primeiro módulo do encontro, que ocorreu em
10 de outubro, o tema em pauta foi o Processo
de Definição das Tarifas – nível tarifário e estrutura
tarifária. No segundo, realizado em 30 de outubro,
foram abordados os temas: Tarifas Diferenciadas por
Tipo de Serviço e Consumo Mínimo versus tarifa fixa e
parcela variável. O terceiro módulo, que ocorreu em
13 de novembro, os painéis abordaram os seguintes
temas: Tarifa Social e Tarifas não residenciais. Nas
três oportunidades contamos com a participação
dos representantes dos prestadores de serviços,
de sindicatos, da Escola Paulista de Magistratura,
da FIESP, órgãos de defesa do consumidor,
pesquisadores, universidades, agências reguladoras e
interessados no setor.

O Simpósio:
O Simpósio é uma ação de grande relevância
para o setor de saneamento básico no estado
de São Paulo, uma vez que a atual estrutura
tarifária da Sabesp remonta ao Plano Nacional
de Saneamento (PLANASA -1970), tendo
como última normativa o Decreto Estadual nº
41.446/1996. Além disso, durante os processos da
primeira e segunda Revisões Tarifárias Ordinárias,
realizadas e concluídas pela Arsesp em 2014 e
2018, respectivamente, interlocutores do setor de
saneamento de São Paulo ressaltaram a importância
da revisão da estrutura tarifária em vigor.
Vagas limitadas.
Inscrições por e-mail:
comunicacao.arsesp@sp.gov.br

PROGRAMAÇÃO DO DIA 05/12/2018
9h15 – Credenciamento
9h30 – Painel 6: Subsídios Tarifários
Neste painel serão apresentados os principais tipos de subsídios tarifários
(diretos, indiretos, entre categorias de usuários, municípios, regiões),
experiências internacionais e nacionais de modelagem de subsídios,
participação da conta de água nas despesas das famílias, desafios e
implicações na adoção de tarifa local, e os aspectos jurídicos na definição dos
subsídios tarifários.
Espera-se abordar de forma sistêmica os aspectos discutidos anteriormente
nos painéis específicos e seus impactos na formação da estrutura tarifária,
de forma que seja assegurada a modicidade tarifária e equidade social, sem
prejuízo do equilíbrio econômico-financeiro da prestadora (receita requerida).
Palestrantes:
• José Sylvio Xavier - Superintendente de Custos e Tarifas da Sabesp.
• Alejandro Bontes – Diretor Executivo da Inecon (Chile)
• Daniel Narzetti - Gerente de Controle, Fiscalização e Regulação da Agência
Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí – AGIR-SC
10h45 – Coffee Break
• Marco Fey Probst – Sócio Fey Probst & Brustolin Advocacia
• Eduardo de Rezende Francisco – Professor da Fundação Getulio Vargas
Moderador:
Luiz Antonio de Oliveira Junior – Especialista em Regulação e Fiscalização
de Serviços Públicos da Arsesp
12h30 – Almoço
14h – Continuação do Painel 6: Subsídios Tarifários
Palestrantes:
• Hugo Sérgio de Oliveira – Consultor do Projeto Regulasan
• Gustavo Vitti Leite – Coordenador de Índice de Preços do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
• Sebastian Buto – Consultor da Siglasul Consultores em Regulação
• José Bonifácio de S. Amaral Filho – Professor da Universidade Estadual de
Campinas – Unicamp
Moderador:
Luiz Antonio de Oliveira Junior – Especialista em Regulação e Fiscalização
de Serviços Públicos da Arsesp
16h – Encerramento

Participem!

LOCAL: Auditório Espaço da Cidadania

“André Franco Montoro” - Secretaria da
Justiça e da Defesa da Cidadania Pátio do Colégio, 184 – Centro - São Paulo – SP.

SERVIÇO:
O QUE: Simpósio sobre a Estrutura Tarifária da Sabesp
DATA: 05/12/2018, 9h15 às 16h00
ONDE: Auditório Espaço da Cidadania “André Franco Montoro” - Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania - Pátio do Colégio, 184 – Centro - São Paulo – SP.

