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DIRETORIA COLEGIADA

ATA DA 419a REUNIÃO

Aos 11 dias do mês de outubro de 2017, às 15:00 horas, reuniu-se,
conforme convocação ordinária, na sede da ARSESP, situada na Avenida
Paulista n.° 2.313, 2o andar, São Paulo, Estado de São Paulo, a Diretoria
da ARSESP, composta pelos Srs. José Bonifácio de Souza Amaral Filho,
Diretor de Regulação Economico-Financeira e de Mercados, Paulo Arthur
Lencioni Góes, Diretor de Relações Institucionais e Hélio Luiz Castro,
Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Saneamento
Básico, sendo por mim, Roberto Zambon Pereira, secretariados.

Ausente o Sr. Marcos Peres Barros, Diretor de Regulação Técnica e
Fiscalização dos Serviços de Energia, que responde pela Diretoria de
Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Gás Canalizado, em
razão de luto.

Iniciados os trabalhos, os seguintes assuntos foram deliberados:

1. Assuntos de interesse interno.

a) A Diretoria da ARSESP tomou ciência do Ofício CGA n° 1740/2017, que refere-
se ao Procedimento CGA n° 169/2017.

b) O Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Saneamento
Básico realizou apresentação sobre o projeto do concurso de fotografia referente
aos 10 anos da ARSESP.

c) O Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Saneamento
Básico realizou apresentação sobre o projeto de visita da família à ARSESP.

2. Aprovada e assinada a 418a Reunião de Diretoria.

Ao final, foi disponibilizada a palavra aos presentes. Não tendo havido
qualquer manifestação, a reunião foi encerrada, informando-se que a
próxima Reunião Ordinária de Diretoria ocorrerá no dia 18 de outubro da
2017, às 9:30 horas, no mesmo local. Lavrada a ata, esta vai assinada!
pelos presentes:

José Bonifácio de Souza Amaral Filho

Diretor de Regulação Economico-Financeira e de Mercados
Respondendo como Diretor Presidente
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Paulo Arthur Lencioni Góes

Diretor de Relações Institucionais
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Hélio Luiz Castro

Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos
Serviços de Saneamento Básico

nJL^
RobertóVZambon Pereira

Secretário Executivo
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Parágrafo urno - Oi recursos financeira* cargo do fUS-
S£V onerarãonas naturezasde despesas 33403OOI <• 334039-
01,classificação funciona) programátka 08244SI024325O00O.
dadotação ortarrtentaru

Praãj de Vigência; 12meses, crastados dadata daassí-

Data da Assinatura 30-10-2017.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBUCOS DELEGADOS DETRANSPORTE
DO ESTADO DE SAO PAULO

DIRETORIA DEOPERAÇÕES

Despacho do Diretor de Operações, dt 27-10-2017
Concedendo, a Autorização, a Wub precária para a

ocupação transversal sutrtm-ánea na falia de ttomtafo e na
obra de arte da Rodovu Governada Doutor Adhemar Pereira

de Barros.SP-342.no tan 226*4fJ0m. para implantaçãode rede
adutora dr águapotávelem tuboF"F* 300mrn. métododestru-
Oveie Bodo na obra de ar*, a PontoAlto Empreemlimentos
imobiliáriosJda trecho sob responsaoiárJade da RenoviasCon
cessionária VA. nascondições OMMflK do termo. (Processo
021137/2017 - Protocolo 351.406/171

AGÊNCIA REGULADORA DE
SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Defibe-açáo Arseap7», d* 30-10-2017

Xottis as(aníasdaCompanrM de Saneamento
Saíra cb tsado de SJo ftato-SAKSP para o
M/nirtoO de ipt/0 cenktêando o «ano de
AOKfjè0o Tarifária torataníe ob Contraio de
Programe

A Dtortoria da Agenda Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de Sío Pado • ARSESP. no ewdcb das
competências que he foram acibutoas pela lei Complementar
Estadual1.025,de 7 de dezembro de 2007. e

Considerando o artigo11 da LeiCornptomentar Estadual
1025*37 e os ans 22.23.29 e 30 da lei Federal 11 445/2007.

Considerando que o Convênio Cooperarão 13/14.assinado
em 03-07-2014 ente o fitado de S3o Paub e o Monictalo de

ipero. combtecveoiêncii e anuência da SABESP. voandoo 'ofe
recimento do serviçode abastecimento de água e esgotamento
sanitário no munldpbde beto - SP*,estabeleceu emsuaCláu
sulaVIquecompelea ARSESP.com e«cluirvfoade. as funções de
regulação br usrvetarifara, controle e flscatlaç&o dosserviços,
incluindo os poderes necessários parafur astarifase proceder
a seu fajwv e revisão(inciso 'a'):

Considerando o que dispõe o Contraio de Programa, f»-
mado era 28-06-2016,entre o Muntttofo de Ipero e a SASESP,
espetialmrntrno que se refereao Capitulo 2 - Receitasdo
Titulo V- RegimeEtonòmcofinaricr-o e seuAnuo X.- Plano
de Adequação Tarifária;

ConsirJeranoo que a DelberaçáoARSESP596/2015 aprovou
0 Plano de Adequação britam do Municio de beto a ser
aplicado pela SABESP. cuias tarifas noar. eram eourvaienlrs
as estabelecidas no Deoeto Munidpal 1 S27, de 01-37-2015,
ocorrendo nosegundoe Metro anosubsequentes .1assinatura
docontrato a progressr» equiparação dastarifasdo Munkipto
astarHas arJ<udaspelaSABESP nosdemaismunkbbs daUni
dadede Negocio MedbTietê(RM) porelaatendidos, e

Conuderando a DrJbecaçao ARSESP 7S3/2017 que dispõe
sobrea larlla MediaMánma Prekmnar (PoPreltmnar)e o novo
tad<ede Repodctorsemento tarifam delaresultante, relerentes
1 etapa biekl da 2*Revisão Tarifária Ordbiria da SABESP

DKOf
A/t Ia • Autorirar a aplicação das tarifas constante do

Anexo I desta deliberação, para os serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitano prestados peto Companhia
de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo - SABESPno
Munidoto de ipero,cadaibdai tom base nas tantas aulortudas
pormeioda Delberaçáo Anesp 7SÍ/20I7 paraa unidadede

Areio l

Negócb Medb Tie* (RM) e no Planode AdoQuaçao Tarrtária
apresentado no Anexo W do Contato de Programa

Art 2° As tarifasresidenciari de abastecimento de água
e esgotamento sanitário constantes dasrefFidas tabelas serão
apitadas, cumulativamente,por economia.

Art 1' -Ai tarifas* abastecimento de águae esgotamento
saniárb paraunidades usuárias tom consumomensalsuperior
a SOOnd/mèsdas categoriasde uso naoresidenciais,retaotorno
ibtite máxeno os vaWres tonstanies das referida tabelas para
convumo nao residencialsuperiora 50 m3/mê&sendo facultado
a Sabesppraticar preços bferiores, conforme ascondições de
mercadodesse segmento.

Art 4*- Terão deeitoa pagarlarifasocialos Usuários que.
medianteavaliação pelasáreascomerciais da SABESP. realizada
tom base em instruções normativas da Companhia, atendam
peb menos umdosseguinlrscritérios

I - »t renda familar de até 3 salários mauros, ser morador
de habitação untfamitor subnorma! com áreaútilconstruída de
até 60m't serconsumdorde energiaelétrica tom consumode
at*170kWhfrr*s,ou

II- estardesempregada sendoque o ünnto saUrbwja de
no màxbto 3 (ires) salários miramos; ou

III - morarem habíuçôts coiebVas consideradas sorjafa.
como cortitos e as verbcalriacUv tais como Unidade Social
VrrWaleada resultante do processode urbarwaçio de lavelas

§1" ha hipótese do brio ti o tempo mfefmo de concessão
da tarifa social será de 12 (do») rnesev

$2*Osparâmetros de elegibilidade parao enquadramento
de usuários ra utegoria Residencial Social serãoaquelescons
tantes do Ane«o N do respetBVo Contrato de Programaou de
instruções normativas da Sabesp estabelecidas até a datade
publicação destadefbençlo.

An.5* • terão direi»a pagartarifaComercial / EnMade
de AssBtencia Social aqueles usuários que prestam serviços e
aoVOadrnde

l - Armamentoacriança e ao adolescente.
M-Abrigo paratrianç.as?adolescentes.
Hl -Atendimentoa pessoaportadora de defioenda,
TV-Alvndtnento ao idoso:
V -Atendanento a pessoa cortadora de doença em geral

Sanas Casas de Mberkordia. casas de saúde, arnbubtorlos e
hosprtaisasso tend ari.

VI - Albergues.
VII- Comunidades terapêuticas - atendimento ao depen-

deme química.
Vlli- Casadr apob e«u abrigo que oferet*ao parJentr.

portador de doençaem geraltontnuidade de vatamerrto:
IX- Programas de alimentação tadasVados nos governos

federal estadual ou municbal
§1' 0 erquaoYamento tomo errodade de assistência social

máfeitomedianteavafBC.aOMiasareauome-cartrl.iSABESP.
atendendo as inrtuçôes normabvas da Companhia

S2*Oi usuários thvem apresentar as tenjftcaçoes e demais
donfnmtosde aci»*ccmcrtprixedrr*nlrtfrBrriaB«osdaSABíSP

(3* Osusuários devem mantero pagamento em dia tom
a SABESP.

Art 6* - leraodrreoa a pagartarifada categoria Pübfcca
tom Contrato as entidadesda Administração Pública Direta
Federal,as Secretariasde Estado t as Prefeiturasque assinarem
contrato com a SABESP.

Parágrafo Ünko Aseneidades de queBata o taputdeste
artigodevemestaradrnplerfles quandoda assinatura do con
traioe maniero pagamento eradiatom a SABESP.

Ari 7* • as tantas dos usuários da categoria Púbfca - Pró
prio Munional correspondem a 50%dastarifas da categoria
Pública sem Contrato

Parágrafo Único Asentidades dequetraia o caput deste
artigodevem estaradtnpbntes quandoda assáutorado con
tratoe maniero pagamento em diatom a SABESP.

Art.B*• As nows owrjofet de efcgeiidadeparatnqu**j
menu de usuários em caxgorias tarifárias naodetb>das em con
tatos deprograma, quevierem a serproposaspelaSabesp a patr
dadatadesta Delteração deverão serhomobgadas pela Arsesp

Art 9*- Os valoresconstantes do Anexo ldesta Delberaçáo
sao .ipKivrn após 30 das da sua publtaçao,observado o
dfcpostonoarogo39da Uri11.445/2007

Art 10 • Esta Delberaçáo entra em vigor na data de sua
publicação.

TARIFAS DEÁGUA EESGOTO PARA IPERÔ- 2017

ttfUtnrW Normal j>mertial Emid. Aaafst. / Próprio Municipal

Faouu da oonwmo Im")
Tarifa W mg(rrfl

Tertfa RS

ERSOtO Iém Elaoto

3 a IO tS/nséi 22,94 18,4C 0 a 10 W/m*s 23,02 18,42

;: a ío M/m» BJ1 2.S3 11 a •: W/m' 2.n 7,16

21 • 50 RS/m' 4.92 3,92 21 a 50 ttraa* 4,45 3.55

•Orna dt50 {RJ/m' 5,M 4,M .om»d«SO RS/m' S 19 4.13

lnlo«nc*Bl Sodai »ública Com Contrato

••a» da convumo (m*)
Ta» fa RS

mo(mn
T-r, ,W

A4U. ÊSÍPIO A*ua E«oto

0 a 10 R5/m*s 7(7I fjjjO • , 1G BSJmii 34.S3 27.64

11 a 20 RS/m' 1.21 0.97 11 • 20 W/-"1 4.07 3,26

21 a 30 RS/m' 2,69 2.0-3 21 a 50 W/m' 6,63 5.28

31 a 50 W/m' 3,74 3.01 Kjrna d. 50 RS/m' 7.74 6.21

tom» de bO W/m' 4,46 j.5fl

OnrmkW/Industrial/Fn blka Sem Contrato

•*-•é> consumo (m-)
Tarifa W

Aiua Esooto

0 a 10 RS/rr,** Í6 0B 56.S4

11 a 20 W/m' 5,45 4,34

21 a 50 W/m* 8.W 7.0S

acima da 50 W/m* 10.35 8.26

Extrato da Ala da 41B* Reunião de Diretoria

Daa 04-10-2017
Lotai:Sede oaAgentia Reguladorade Saneamento e Ener

giado Estado de SãoPauto - ARSESP
1.Aprovadae assinada a 417*Reunilo de Diretoria.
2. Processos ARSESPElf 3075-2016 - Termo de leoti-

ftaçao 001SV2016-ARSBP-SfF - Relatório de Fbtaiiaçao
0013/2016-ARSfSP-SFf• Empresa:Companhia lesto PauCsS de
Energia - CPR LESTE PAUUSI*.

Cobcada a maténa dsruuao e votação, a Diretoriada
ARSESP. acompanhando o voto do Relator bse Bonifácio dr
Soma Amaral Ffho. defcerou por unanimidade dos presenfes
pelaaplicação da multaem rado de ler sido confirmada a
nao Ccntormidade «3 bdkada no Relalorb de üsraliwção
0013V2016-ARSESP-SF( e norespeeBvo Termode HorJfiaçâo -
m 0015/2016-ARSESMFF.com penakoade de multa do Grupo
II. como «lor totaldas multas de RS58 789,57. conforme f<ou
caratterfiado na Tabela II

3. PrrxesMi ARSESPílí-3061-2016 Termo de Notrfia-
cáo 0017/20I6ARSESP-SÍF • ReUtfirio de FiscalBaçao
0016J2016-ARSESPSFF - Empresa Companhia fA>coca dr
Energia - CPFL MOCOCA.

Colocada a matériadhcussaoe votação, a Diretoria da
ARSESPacorrtoanhandoo voto do Refator tose BonrtarJode
SomaAmaral ffso, delberou porunanrrwdade dos presentes

pela aplicação da multaem razãode ter sido confirmada a
nao Contormitade MCS bdkada no Reiaeriode Hscafllaçao
0016V2016-ARSÍSP-SFF e norespeeBvo Termo de toSfkaçao -
Th 0017/2016-ARSESP-SFF. com penaidade de multa do Grupo
li. tom o valor utal da muRa de RS 4184.99, conforme ficou
taracterrtado na Tabela ||

4. ProcessoARSESP/OOB9/3013 - Repasse dos vabre* reco-
mioos a HUo dr mula - Parecer 51/2015 da Ci/PGE ARSESP
eiitressados Companhia de Saneamenhi Basko do Estado
de 54c Rtub iSABESP); Agenda Reguladorade Saneamento e
Energia do Estadode Sto Pauto (ARSESPt. e Municípios, tu|a
prestação de serviços de saneamentoe regulada e fiscaitrada
peb ARSESP.

Colocada a matéria discussão e volaçao. a Oireniria
da ARSESP.acompanhando o voto do Relator Hélio Luiz
Castro, deiberou por unanimidade dos presentes pela
possibilidade de inclusãodo entendimentoconsolidadodo
Pareô» 51/2015 da CVPGEAWESP, nos molde* sugeridos
pela Supenntendéncia de Regulação Técnica, por meb da
FLDE5PACHO.SR-OI42-20I7 (fls. 265-267), quais sejam:
"os valores das multas |á recolhidas devem ser repassadas
pela ARSESP aos respectivos municípios. AARSESP deverá
Informar a SABESP que o recolhimento da mutta será
reaüiado diretamente ao Município O recolhimento da

multa independe da instituição de fundo de saneamento
pelo Munldpio*.

5. ProcessoARSESPAOM0322- 2017 - Ajustes nti Defeera-
çôes ARSESP732/17

A D"etotls Coleoiada. por unanimidade dos presentes,
aprovou abertura de Consulta Pública para aáasto pontual da
Delberaçáo 732/2017.

6. A Oiretoriada ARSESPdrlberou por unanimidade dos
presentes que no período de férias do Diretor losí Boniliòo
de Soma Amaral Faho,de 16-10-2017 a 22-10-2017. respon
derá pela Diretoria de Regulação Econcitiito-Financeia e de
MertadtB. o Diretor de Reações lre,tJtucbnaB. Paub Anhur
ienekm Góes

Extrato da Ata da 419* Reunião de Diretoria

Data: 11-10-2017

LocalSededaAgênciaReguladora de Saneamento e Ener
giado Estadode SaoPauta -ARSESP

1 Aprovadae av.inada a 4(8' ReuniãoCe Diretoria
(«traio da Ata da 420a Reunião de Diretoria
Data 18-10-2017
Local Sede da Agência Reguladorade Saneamento e Ener

giado Estadode SáoPaulo -ARSESP
1 Aprovada e assinada a 419*Reunião de Diretoria
2 Aprovaçãocb Manual* Euboraçaoe Avaiaçao do Pro

grama Anualde Pesquisa e DesenrotvrnenB Terjsologko e de
Conservação e Racbnalòaçao doUsodoGásKatural noEstado
de Sao Pauto,e dos Montantes M rimos de recursos (banceiros
aseremapitados petasConcrutortanas de Distribuição dr Gás
Natural,relerentes ao ddo 2017/2018 bieresiadoi Companhia
de Gás de Sáo Pauto - COMGA5, Gás Breamam Dê.ííjuoo-a
S>A- GBO e Gás futurai Sao Paulo Sul S/A - GN5PS.

Cobcadaa matéria em votação, a Diretoria da ARSESP.
acompanfundo o voto da Relatora Anapaula Fernandes da
Rocha Campos aprovou porunanimidade dos presentes

a)a Delberaçáo que ctspõesobrea aprovação do Manual
de Elaboraçãoe Avaliação do ProgramaAnual de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico e de Conservação e RacWnaliza-
gtO do Uso do Gás Natural noEstado de SaoPaub. reteren*
ao deto 2017/2018. e outras provkléntías - DeliberaçãoARSESP
754. publicadano DO em 21-10-2017;

b) a Delberaçáo que dspoe sobreo Montante Mtorno de
recursos firvanteics a serapitado pelaConcessionária GasBra
sftano Or,trbu-*» i SIA. na encuçao do seu Pror/ama Anual
de Pesquisa e Desenvolvimento lw»bg|to e de Conservação
e Ratbnateaçao do Uso do Gas Natural referente aociclo
2O17/201B• DeliberaçãoARSESP755, pubAtada no DO em
21-10-2017;

0 a Deliberação que dispõesobreo MontanteMbrno de
recursos rnancriros a ser apitado pela Crarnnsronária Corr
paréiia de Gásdr Sao Pauto • COMGAS, na emoção do seu
Programa Anualdr Pesquisa e Deserrvrjhrirr-ento Totnolôojito e
de Conservação e RadonaiitaçaO doUso doGasNatural, refe-
rmtr aoddo 2017.2018 - Debberaçao ARSESP 756.pubfKada
no DO era 21-10-2017. e

dl a Oelberaçao que cSspôe sobreo Montante Mlnmo de
recursos financeros a ser aplicaoo pela Concessionária Gas
Natural Sao Pauto Sul S/A -GNSP5, na eietuçao do seu Pro
grama Anualde Pesquisa e IJesenvotrenenta Trcrwlogico e de
Consenaçao e RadonaiOaçao do Usodo GásNaarral referenie
aockto 2017/2018 -Oelberaçao ARSESP 757.pubAcada noDO.
em 21-10-2017

3. ProcessoARSESPADM-0114-2017- Soatrtaçaode cance
lamento da cobrança complementar oriunda de Irc^arldadr
•tf medçSo Referência SoÜüiaçoes (SGO) 030268054I6-C3.
030.30965716*0. 030.378 65916-4S. 030.402.81917-08 hie-
ressadot Sr toam Dias Mártir, c CPfl Piratbinga.

Colocada a matériaem votação, a Diretoria da ARSESP.
acempanhando o voto do Rrlator Pauto Artiur Lenctonl Góes
deliberou por unananidade dos presentes considerar o pleno
do consumidor tomo IMPROCEDENTE, de modo que a distri
buidora pode efetoar a cobrança cornpleraentar onunda do
procedimento irregular apurado pormeb do TO! 720.439262,
de 29-10-2015.

4 Processos ARSESPADM-O339-20I6. ARSESPADM-0345-
2016; ARSESPADM-0077-2017; ARSESP.ADM 011 3-2017
Assunto: 5olütaçao de dcAofução em dobro das quantias
recebidas a maior. )á devoáridas de formattnpfei porclassifi
cação tarifária indevida de unidBdes consumitoras desttoadas
a atividade Comeròal, mas classificadasna Classe Residencial.
conforme prevéoartqo 113da Resobção 414/2010 Reterfim.»
ANEXOI-4solutaçdrs Interessados 4undadestonsurMdoras
listadas noANEXO lf CPfl Paubta

Anrm I:bstnuto dr Saúde AnimalTaquaral.ComercialSad-
totto UQa Cartos, Casa Carne Bo<Forte Pãaoxaba, Uboratorto

de Ariatses Cínicas
Cobcadaa matéria em votação,a Diretoria da ARSESP.

acompanhando o voto do Relator Paub Arthur LenctoniGóes
rMberou por unanimidade dos presentes consideraro pleito dos
coraumidom listados no Aneao Icomo PROCEDENTE, devendo
arastrõutoora

(ÜRéstia** os montantesfaturados a maiorporvabr igual
ao dobro do que to»pago em exesso, descontados os vataresuj
n-.t Milr- dr forma simples, por nao enquadrarem esses erros
em hipótesede engano justificável podendocompensa'even-
Mk dhridas queas unidadescrx^midoras possuam retalhosá
presttçte doserviçopúblico de energiaelétrica; t

(ii)Casohajavaroresa devolver após as devidas compensa
ções,determinar que adevolução dosvabres cobrados a mator
seja feitaconfermesolicitado petoreclamante

S. Processos ARSESP ADM-0079-2017. ARSESP ADM-O0B1-
2017. ARSESP AOU-00B2-2017. ARSESP ADM-0OSJ2017.
ARSESP ADM-0086-2017; ARSESP AI3*v1-00B7-2017; ARSESP
ADM-0088-7017. ARSESP AOM-O0B9-2OI7. ARSESP ADM-
0090-2017. ARSESPADU-0092-2017:ARSESPADUOO94-2017;
ARSESP ADM-OO95-2017 Assunto: Solidtaçao de drvouçào
das quantias reerbidas bdevtoamente, de qualquer naUreza.
abrangendo mtograhwnte o pertodo retroativo aos 36meses
anteriores a daa da constatação da classificação tarrfana
bdevoa das unidades consumidoras destbadas a atrridade
Comercial dassificadas na Classe Hesidential.conforme arthjo
113daResolução 414/2010. com a atuafrração monetária com
basena variação do KãP-M, acréscimo de urasde morade 1%
aomês, calculados pro rata diee adevolução correspondente
aovalor igual aodobro doquefoipago emeunso Referência.
ANEXO I - 12tolkluçães. Interessados 12unidadesconsumi
doras lotadas no ANEXO I e CPR Paulista

Anexo I:Gustavo Rubes de lima Maronet Putotini Comertfo
de Afinemos Lida, Gustavo Soares Corna Guedes. Bare Merce
ariaSantana e PigattoLida,Fllavanderia frei ME. Hangar Bis
Bar e Restaurante LTDA ME. Pantanal Comercio Pescado LIDA
ME,Pecthtolavanderia EVrliEPP. CLPUL Comércb de Alimentos
LTDA.RPG Academia de GbáMka LTDA.FR Marflm Comêrcb de
Aimentos LTDA. DOVEmpresaAhmentlda Erefi M£.

Coaxadaa materu em «rtaç&o, a Diretoria da ARSESP.
acornoanhando o voto do Relator Pauto Arthur lenoam" Gtos
deSberou porunanimidadedos presentesconsiderar o pt?todos
cottumiriores listados no Amo I como PROCEDENTE,devendo
jOBtribudora

(0 Restrtuiros montantes faturadosa mator.ainda nao ms-
otubos, abrangendo os valores mtothos a dlerençastarifárias
e aos tribuD» fKMS PIS e COFWSX na totaUaade dos 36 meses
anterioresà data da constatação, conforme previsãocontida nos
§ r e í r doartigo113daResolução 41472010. em vabr igual
ao dobra do que foi pago em acesso;

(ii) Além do pertodo de 36 meses retroativos á data da
constatação,a distribuidoradeve comidrrar aindaparaocileuto
dadevolução dosvalores o penado crjmpreendtoo entrea data
da constatação e a dataefetivada recbssalcaçáo tarifária em
questão.

terça-feira, 31 de outubro de 2017

fiü)Adistribuidora poderá descontar do vabra devoerer os
montantes)áressarcidos de forma simples, podendocompensar
ewntuais dtvidas qur as unidades consumidoras possuam
relativas a prestação doserviço pubfkode rnergiaelétrica, e

ftv)Casohajavatores adevolver apdsasdevidas compensa
ções,determinar que a devolução dosvalores cobrados amaior
se|a feita cenforraesofidtado peb reclamante

Extrato da Ata da 421* Reunião de Diretoria

Data í 5-10-2017
local:SededaAgênciaReguladora de Saneamento e Ener

giado Estadodr SáoPauto-ARSESP
1.Aprovada e assinada a 420* Reunião de Diretoria.
2. Em razãode decisões da Dretoria Ccfegiada aindaem

fasede apreóaçáoe aprovação, cujapublKaçãono DO deverá
ocorreraté o du 02-11*2017.•r-prrteit-etotente. a Diretoriada
ARSESPdelberou por unariimidade dos presentes pela trans-
ferênda da Reunião de Diretoriado da 01-11-2017 para o dia
30-10-2017, rumendo bahfratto o calendário em relação ás
demais datas.

J. f-nxesso ARSESP.ELE-3035-2017 - Propostade emissão
de Auto de bfraçao - TN 0002/2017-ARSESP-SÍÉ - Agente:
CompanhiaPauftsu de Forçae Lm- CPFL Pauusta

Cobcadaa matéria em votação, a Diretoria da ARSESP.
atcmpannando o voto do Relate* Marcos Peres Barros deSbe
rou por unamm-dade dos presentespela Imaturade Auto de
bfraçao contra a bstribuiodra CompanhU Paufsra de Força e
lia • CPU Paulistade acordo com o cTboosb no Inciso 11 2
doAn 20daResolução ANER63. de 12-05-2004. em ratáode
terem sidocontirmadas as irregularioàrles bòxadas no Relatório
de RscaJstaçao 0002/2017-ARSESP-5FE. parte niegrante do
Termode Notificação0002/2017-ARSESP-SPE. com aplicaçãoda
penalidade dr Advertência paraas rrao Conformidades NC.03
ef+C04

4. Processo AHSESPAOM-02B2 20H - Reauste anual dos
vatoresdas tarifas a serem aplicadas pela BRKAmbiental Santa
GertrudesSA aos serviçosde água e esgoto prestadosno Muni
ctofo de Santa Gertiudes

Cobcadaa matéria em votação, a tarefaria da ARSESP,
ac-mpantundo o voto do Relator tos* Bonifácio de Soma
Amaral Rfho delberou por unanimbade dos presentes pela
aprovação do hdke de Reabste Tarifaria de 2.5377%paraos
serviços de águae esgotonoMunldpbde SanUGertoJttos, que
seráapitado a parorde 01-12-2017. desdeque dvulgadocom.
petomenos.30das deantecedência - DelberaçáoARSESP 758.
publcada no DO em 27-10-2017.

5 A Oretoriada ARSESP *|*erou por unanimidade dos
rjmsenÉes demitir sem bsta causa e sem o cumprimento do
avisoprévioo SrVascoAgostinho Correia Manteéo. da função
deSupertntendente deÁrea da Diretoria oeRegulação Técnica
e f(wàüiaçáo dosServços de DisUi tuição deGás Canafirado

6 Processo ARSESPADM-0266 2017 - Pedido de inslau-
raçao de processo admbnBativopara-nvaltoaçao, tom eferto
suspensivaproposto pelaCOMGAS e Gásftatorai SaoPauto SJ.

Cotocada a rr»atérii em votação, a Diretoriada ARSESP,
accrapanrurndoo voto do Relator PautoArthur LenctoniGóes
dr-tioerou por unarumdade dos presentes

a) peto «deferimento do pedido de produção de provasno
tocante á pretensão de invaidaçio da reaoertura da Consulta
Pubf<a referente á uu WACC,

b) peto indeferimento do pedidode produção de provas
em relação á conveniência de se prosseguir com a apuração
datauAACC*

O pela RATIFICAÇÃO da deosão da 414' Reuniãode Dire
toriaCrJeg>da,que delberou peto bdeferbtento do pleito das
requerentes relativo a bvaBdaçáo da reabertura da Consulta
Publica referenie*tauWACCe ácrjnveniênda dese posseouír
com a apuraçãoda taxa WACC

Comunicado
421'Reunião de Oi-rtoria
Data: 25-10-2017
1. Processo ARSESPADM-0266-2017 - Pedido de instau-

raçlode processo admbhtrativoparainralidaçao. com eferto
suspensHo.proposto petaCOMGASe Gas Nattral Sáo PautoSul

Cobcada a matéria om votação, a Diretora da ARSESP.
acompanhando o voto do Relator PautoArthur Lendoni Gdes
deliberoupor unanimilade dos presentes:

a) peta búeferimento do peddo de produçãode provas no
tocante a pretensão de invatoaçao da reabertura da Consulta
PúUka referente I Uu VfACC

b) peta Indefenmenndo pedtoodr proouçáo dr provas
em relação I corrveniênria de se prosseguir com a apuração
datouV-ACCe

c> pela RATIFICAÇÃO da dedsáoda 414' Reunilode Dire-
loria Colegiada.que deliberou peb bdeferinerKo do pleno das
requerentes relativo 1 nvalaaçáo dt reaberun da Ccnsufta
Publicareferenie á uuWACC e á tonvrr«ência dr se prosseguir
coma apuração dataxaWACC.

Advogados CÉSAR ROSSI MACHADO (OABI5P 281.771).
CELSO CALDASMARTINSXAVIER (OABftP 172 708). HÍRCUUS
MANFRINATO WSTANOPOULOS (OABVSP 3567021 MARINA
VOLPATO (OAB/SP344S13). RICARDO NOGUEIRA DtAS (OAB/
SP224601), CLAUDIA HENRIQUE PROVASI (OA8/SP113 St 3)

Comunicado

Aviso de Consulta Publica de Gás Canaftrado 02/2017

CONSULTA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO EOBTENÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES A PROPOSTA DEDELIBERAÇÃO DAARSESP
QUE ESTABELECE OS CRITÉRIOS DE CALCUIO DAAPURAÇÃO
DECOMPENSAÇÃO DO ENCARGO DECAPACOAOE fEC)E DE
PREÇO DE GASDE ULTRAPASSAGEM (PGU1 PELAS CONCESSO-
NA RIAS DISTRIBUIDORASDE GAS CANALIZADO NO ESTADODE
SAO PAULO. AMBOS PREVISTOS NOS NOVOS CONTRATOS DE
SUPRIMENTODA PETROBRA5.

A Oretoria da Arsesp. em curripnmento ao onoosto artigo
4" da Lei Corr4*menUr 1025. de 7 d* òWembro de 2007.
visando assegurar a particoaçto da socedade no processo
reoulasVb c dar aos usuános dos serviços públicos regulados,
agentrs econômicos r demais bteressados a openuntíade de
manifestarem sua opbiao, assim como coher suhsldtos qur
proporcionemmator graude confiabitoade, dareu e segurança
ao processodr tomada de decisio da Agêmia

COMUNICA a abertura da Consulta Púbica 02/2017. com
pertodo paraenvio de corciBuioDes de 01-11-2017 a 16-11-
2017

Objeto: EstaConsulta Púbfcca tem porobjetivoapresentar
e obtor contribuições è proposta de DeBberaçáoda ARSESP,
qur visa estabelrcer os critérios de cálculo da apuração de
compensação doíncargedeCapatoadelEC) r de Preço de Gás
de Uftrapassagem (PGUI pelas concessionárias distribuidoras
de gáscanaTrado noEstadode SaoPaub.ambosprevistos nos
novos Contratos dr Suprenento da Prflobras.

Os rxcomattos referentes a esto Consulta Púbica, incluin
do seu regulamentorara o modeb para envie dr tontnbu>çoes
e os errtértos e procedrneritos paraparticbaçáo. estáoa dispo
siçãodos irnVressados nosseguintesendereços

INTERNET http írwww arsesp.sp.gov l«/SiiePages/tonsui
tas-pubiias aspi

ARSESP: Avensoa Paulista. 2313. 4* andar aP 01311-300
-SaoPauto-SP

As contribu^orse manifestações sobreo assuntoem tela
devem ser encansirétadas. conforme modeloaneaono regula
mento, em formato MicrosoftVvordou Excel,por rfHermédta do
endereço deflônko da Arsesp corywfieaublKaíaarsespspgov:
br.do fa> 11-3293-5107. ou noescritório daAgência, tocaleado
naAvenba Paulista.2313. EdHtcJo NovaAvenida, A' andar.CEP
01311-300 São Pauto - SP. até ás 18 horas do dia 16-11-2017
Ascontrbuiçdes e maníestaçors enviadas petos blrressados
seráo dspo^biiiudas no "site* i medida que selam recebidas
petaArsesp

documento

—anado
•IpjltaameaiM

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA t}arante a autenlodade dosle documento
quando visualizado diretamente no portal www.iTtpfensaoficial.com.br
terça-feira, 31 de outubro de2017 às 01.12:03.


