
A Arsesp convida para o segundo módulo do 
Simpósio sobre a Estrutura Tarifária da Sabesp, 
a ser realizado no dia 30 de outubro, sobre os 
seguintes temas: Tarifas diferenciadas por tipo de 
serviço (abastecimento de água, coleta e afastamento 
de esgoto e tratamento de esgoto) e Consumo mínimo 
versus parcela tarifária fixa e variável. 

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.

O primeiro módulo do Simpósio ocorreu no 
dia 10 de outubro e contou com a participação 
de representantes dos prestadores de serviços, 
de sindicatos, da Escola Paulista da Magistratura, 
da Fiesp, órgãos de defesa do consumidor, 
pesquisadores, universidades e interessados no 
setor. Durante toda manhã o tema em pauta foi 
o Processo de definição das tarifas - nível tarifário e 
estrutura tarifária. 

Vagas limitadas.
Inscrições por e-mail: 
comunicacao.arsesp@sp.gov.br

Participem!

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO DIA 30/10:

9h – Credenciamento
9h30 – Painel II: Tarifas diferenciadas por tipo de serviço 
(abastecimento de água, coleta e afastamento de esgoto  
e tratamento de esgoto)
Neste painel serão apresentados exemplos de estruturas tarifárias que 
diferenciam a tarifa por tipo de serviço, abordando vantagens e desvantagens 
de sua adoção, bem como a contribuição de cada modelo para a 
universalização dos serviços, em especial, os de coleta e tratamento de esgoto. 
Será apresentado o modelo atual da Sabesp e os desafios para implantação da 
tarifa diferenciada por tipo de serviço.

Palestrantes:
•  Maurício Loureiro -  Gerente de Departamento de Análise de Custos da Sabesp;
• Guiliano Dragone - Diretor Técnico da GS Inima do Brasil;
• Alejandro Bontes – Diretor Executivo da INECON (Chile);
• Raphael Castanheira Brandão - Coordenador de Regulação e Fiscalização    
 Econômico-Financeira da ARSAE-MG;

• Denilson de Souza Freitas - Promotor de Justiça - Coordenador do Centro  
de Apoio Operacional de Consumidor e Cível do Ministério Público do  
Estado de São Paulo;

 
Moderadora: Regislany Maria Ribeiro - Especialista em Regulação e Fiscalização 
de Serviços Públicos da Arsesp.

12h30 – Almoço

14h – Painel III: Consumo mínimo versus parcela tarifária fixa e variável.
Neste painel serão apresentadas experiências na adoção da parcela tarifária 
fixa e variável, vantagens e desvantagens de cada modalidade e a composição 
de custos adequada para definição da parcela tarifária fixa. Será discutida a 
progressividade de tarifas e sua aplicação como incentivo ao uso racional 
da água. Será abordada também visão jurídica sobre a adoção do consumo 
mínimo e da parcela tarifária fixa.

Palestrantes:
• Danilo Bermudes Perrella - Gerente de Departamento de Estudos Tarifários 

da Sabesp;
• Joel de Jesus Macedo - Economista da SANEPAR;
• Raphael Castanheira Brandão - Coordenador de Regulação e Fiscalização 
• Econômico-financeira da ARSAE-MG;
• Carlos Roberto de Oliveirav -  Diretor Administrativo e Financeiro da ARES-PCJ;
• Glauber Leite - Especialista em Energia e Sustentabilidade do Idec – Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor;

Moderador: Maurício Vasconcelos Guimarães -  Analista de Suporte à 
Regulação da Arsesp.

17h – Encerramento

SERVIÇO:
O QUE: Simpósio sobre a Estrutura Tarifária da Sabesp

DATA: 30/10/2018, 9h às 17h
ONDE: Auditório da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social,  

Rua Bela Cintra, 1032 – Consolação, São Paulo-SP.


