
   

ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 1.308 de 20 de julho de 2022 

 

Dispõe sobre a aprovação dos valores dos 

serviços complementares prestados pela 

concessionária Águas de Cabrália Paulista 

SPE Ltda. no município de Cabrália 

Paulista e revoga a Deliberação ARSESP 

nº 1.193, de 21 de julho de 2021. 

 

NTF-0035-2022 

OFC_0069-AGUAS-07-2022  

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

ARSESP, na forma da Lei Complementar Estadual nº 1.025, de 7 de dezembro de 

2007, e do Decreto Estadual nº 52.455, de 7 de dezembro de 2007: 

Considerando que as competências da ARSESP para regular e fiscalizar a 

prestação de serviços de saneamento básico nos municípios, inclusive nos aspectos 

tarifários, situam-se no contexto legal da regulação do setor de saneamento básico 

no Brasil, em especial, a Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 e a Lei 

Complementar Estadual nº 1.025 de 07 de dezembro de 2007; 

Considerando o Convênio de Cooperação, firmado entre o Governo do Estado 

de São Paulo e o Município de Cabrália Paulista em 20 de fevereiro de 2019, por meio 

do qual, foram transferidas ao Estado para serem executadas pela Arsesp, as 

competências regulatórias dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário prestados pela empresa Águas de Cabrália Paulista SPE Ltda., inclusive nos 

aspectos tarifários; 

Considerando o disposto na Cláusula 17.05 do Contrato de Concessão firmado 

entre o Município de Cabrália Paulista e a empresa Águas de Cabrália Paulista SPE 

Ltda.; 

Considerando que a ARSESP verificará o histórico e a adequação da 

composição da lista de serviços complementares em procedimentos específicos de 

fiscalização e regulação;  

http://www.arsesp.sp.gov.br/Documentosgerais/NTF-0035-2022.pdf
http://www.arsesp.sp.gov.br/Documentosgerais/OFC_0069-AGUAS-07-2022.pdf


 
 

Considerando que verificadas inadequações nestes procedimentos 

específicos, será realizado ajuste compensatório;  

Considerando a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro da concessão; 

Considerando que a Deliberação ARSESP nº 1.193/ 2021 autorizou os valores 

dos serviços complementares vigentes;  

Considerando Ofício OFC 69-2022 enviado pela concessionária, contendo o 

pedido de reajuste; e 

Considerando a NT.F-0035-2022, que apresenta o cálculo dos novos valores 

de serviços complementares, 

 

DELIBERA: 

Art. 1º. Autorizar o reajuste de 10,7234% (dez inteiros e sete mil duzentos e 

trinta e quatro décimos de milésimos por cento) das tarifas de serviços 

complementares.  

Art. 2º. Os valores constantes do Anexo I desta Deliberação serão aplicáveis a 

partir de 24 de agosto de 2022, observado o disposto no art. 39 da Lei nº 11.445/ 2007. 

Art. 3º. Revoga-se a Deliberação ARSESP nº 1.193/2021. 

Art. 4º. Esta Deliberação entrará em vigor em 24 de agosto de 2022. 

 
Marcus Vinicius Vaz Bonini 

Diretor Presidente 
 
 
 
Publicado no D.O. de 21/07/2022 
 
Este texto não substitui o publicado no DOE de 21/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO I  

Serviços Complementares Águas de Cabrália Paulista SPE Ltda 

Tarifa de ligação de água  R$ 

LA Completa c/ HD - Asfalto até 4 metros – RESIDENCIAL 869,34 

LA Completa c/ HD - Asfalto até 4 metros – COMERCIAL 1009,91 

LA Completa c/ HD - Asfalto até 4 metros - INDUSTRIAL  1153,77 

LA Completa c/ HD – Calçada/Terra até 4 metros - RESIDENCIAL  460,83 

LA Completa c/ HD - Calçada/Terra até 4 metros - COMERCIAL  601,40 

LA Completa c/ HD - Calçada/Terra até 4 metros - INDUSTRIAL  745,48 

Tarifa de desligamento  R$ 

Desligamento no cavalete a pedido do usuário  74,76 

Desligamento no ramal a pedido do usuário  264,75 

Desligamento no cavalete a pedido do hidrômetro usuário com retirada de hidrômetro  141,72 

Tarifa de religação  R$ 

Decorrente de corte no cavalete por falta de pagamento  74,76 

Decorrente de corte no ramal por falta de pagamento  264,75 

Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário  74,76 

Decorrente de corte no ramal por pedido do usuário 264,75 

Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário com colocação de hidrômetro  141,73 

Tarifa de aferição de hidrômetro de até 1’’  49,82 

Tarifa de fornecimento de água m3  15,74 

Valor por km do transporte (ida/volta)  10,83 

Tarifa de mudança de cavalete R$ 

Residencial  145,97 

Comercial  286,54 

Industrial  430,42 

Tarifa  para  ligação provisória  e  consumo  mínimo de  15 dias  (parques, circos, 
eventos) 1568,17 

Tarifa de regularização de cavalete   R$ 

Substituição de cavalete  72,98 

Rebaixamento de cavalete  72,98 

Giro de cavalete  72,98 

Levantamento de cavalete  72,98 

Instalação de ventosa  72,98 

Tarifa Emissão 2º Via de Fatura 0,94 

Tarifa de ligação de esgoto   R$ 

LE Completa - Asfalto até 4 metros - Residencial  771,74 

LE Completa - Asfalto até 4 metros - Comercial  912,33 

LE Completa - Asfalto até 4 metros - Industrial  1056,21 

LE Completa – Calçada/Terra até 4 metros - Residencial  392,83 



 
 

Tarifa de localização de esgoto  145,97 

Tarifa para limpeza de fossa por viagem  267,51 

Tarifa de instalação de válvula de retenção de esgoto  72,98 

 

Tarifa de fornecimento de diretrizes   R$ 

Por lote  25,34 

Por unidade habitacional  25,34 

Para estabelecimento comercial/ industrial por m2  0,15 

Tarifa de visita técnica  126,72 

Tarifa de visita  12,64 

Tarifa de reparo de calçada  R$ 

Calçada de concreto m2  25,34 

Calçada de pedra portuguesa m2 63,34 

Calçada de grama (sem fornecimento de grama) m2  12,64 

Calçada de piso (sem fornecimento do piso) m2  25,34 

Tarifa para reposição de asfalto m2  195,55 

Tarifa para encaminhamento de conta para endereço diverso da ligação  19,31 

Multa por violação de lacre   R$ 

Residencial  521,03 

Comercial  1302,26 

Industrial  1953,36 

Multa por consentir retirada de água do prédio para outros fins  934,40 

Multa por ligação de água pluvial na rede de esgotos  1585,18 

Multa por ligação irregular/ Adulteração de hidrômetro R$ 

Residencial  1262,79 

Comercial  3438,87 

Industrial  5158,30 

Multa por Restabelecer Ligação Cortada pela Concessionária R$ 

Residencial  521,03 

Comercial  1302,26 

Industrial  1953,36 

 


