
 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 1.201, de 11 de agosto de 2021 
 

Posterga a avaliação das tarifas dos Planos de 

Adequação Tarifária - PATs dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário prestados pela Sabesp nos 

Municípios de Tejupá e Saltinho para outubro 

de 2021. 

NT.F-0043-2021  

A Diretoria da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo – 

ARSESP, na forma da Lei Complementar nº 1.025, de 7 de dezembro de 2007 e do 

Decreto Estadual nº 52.455, de 07 de dezembro de 2007: 

Considerando que a ARSESP possui competência para regular e fiscalizar a 

prestação de serviços de saneamento básico nos municípios conveniados, inclusive 

nos aspectos tarifários, na forma da Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 

e da Lei Complementar nº 1.025/07 do Estado de São Paulo; 

Considerando o Convênio de Cooperação entre o Estado de São Paulo, por 

intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e o Município de Tejupá 

e que a assunção da prestação dos serviços pela Sabesp no município se iniciou em 

16 de setembro de 2020; 

Considerando o Convênio de Cooperação entre o Estado de São Paulo e o 

Município de Saltinho; 

Considerando a Deliberação ARSESP nº 957, de 23 de janeiro de 2020 que 

aprova o Plano de Adequação Tarifária - PAT a ser aplicado no município de Tejupá; 

Considerando a Deliberação ARSESP nº 1.033, de 12 de agosto de 2020, 

que dispõe sobre as tarifas atualmente praticadas no município de Saltinho; 

Considerando o ofício FR-1050/2021, no qual a Sabesp solicita dilação de 

prazo para definição do tratamento a ser efetuado nos referidos PATs; e 

Considerando a Nota Técnica Final nº NT.F-0043-2021, que apresenta o 

histórico dos PATs e análise do pedido da Sabesp, 
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DELIBERA: 

 

Art. 1°. As tarifas dos municípios de Tejupá e Saltinho serão reavaliadas em 

Outubro de 2021, quando da proposta de definição dos Planos de Adequação 

Tarifárias - PAT pela prestadora de serviço.  

Parágrafo único. Os ajustes compensatórios, devidos por conta de alteração 

da data base e da postergação, serão apurados e aplicados ao longo do quarto ciclo 

tarifário da SABESP.  

Art. 2°. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Marcus Vinicius Vaz Bonini 

Diretor Presidente 
 

Publicado no D.O. de     /08/2021.   

Este texto não substitui o publicado no DOE de     /08/2021. 


