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Aos 18 dias do mês de outubro de 2017, às 10:00 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. Marcos Peres Barros, Diretor de
Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Energia, Paulo Arthur
Lencioni Góes, Diretor de Relações Institucionais, que, em razão de férias
do Diretor José Bonifácio de Souza Amaral Filho, responde pela Diretoria
de Regulação Econômico-Financeira e de Mercados e pela Presidência,
Hélio Luiz Castro, Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços
de Saneamento Básico, Anapaula Fernandes da Rocha Campos, Diretora
de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Distribuição de Gás
Canalizado, sendo por mim, Roberto Zambon Pereira, secretariados.
Ausente o Sr. José Bonifácio de Souza Amaral Filho, Diretor de Regulação
Econômico-Financeira e de Mercados, em razão de gozo de férias.

Iniciados os trabalhos, os seguintes assuntos foram deliberados:

1. Assuntos de interesse interno.

a) O Diretor de Relações Institucionais, Paulo Arthur Lencioni Góes, comunicou
que no sítio da Arsesp na Internet, foi criado o campo "acesso à informação",
concentrando todas as informações corporativas da Agência, em atendimento à
Lei de Acesso à Informação.

b) Processo ARSESP/0275/2017 - A Diretoria da ARSESP, com base na
justificativa apresentada nos autos, aprovou por unanimidade dos presentes e
desde que obedecidas as formalidades legais, a realização de pregão eletrônico
para a contratação de serviços de impressão de materiais institucionais da
ARSESP.

c) Processo ARSESP.ADM-0262-2017 - Contratação de assistência médico-
hospitalar.
A Diretoria da ARSESP tomou conhecimento do Parecer CJ-ARSESP n° 120/2017,
deliberando por unanimidade dos presentes pelo seu acolhimento, para:
(i) dar continuidade ao pregão eletrônico para contratação de assistência médico-
nospitalar para os empregados, atuais dependentes e estagiários;
(ii) interromper a inscrição de novos dependentes e estagiários; e
(Mi) determinar à Secretaria Executiva a instauração de procedimento para
invalidação da inscrição de dependentes e estagiários no plano de assistência
médico-hospitalar, adotando as providências necessárias para que sejam
notificados todos os servidores interessados, a fim de que possam se manifestar.

d) A Diretoria da ARSESP tomou ciência do Ofício n° 7051/2017, do Ministério
Público do Estado de São Paulo - Procuradoria de Justiça do Patrimônio Público
Social da Capital, e solicitou providências da Secretaria Executiva pe/ra
encaminhamento à PGE CJ-ARSESP. //
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2. Aprovada e assinada a 419a Reunião de Diretoria.

3. Aprovação do Manual de Elaboração e Avaliação do Programa Anual de
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Conservação e
Racionalização do Uso do Gás Natural no Estado de São Paulo, e dos
Montantes Mínimos de recursos financeiros a serem aplicados pelas
Concessionárias de Distribuição de Gás Natural, referentes ao ciclo
2017/2018. Interessados: Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS,
Gás Brasiliano Distribuidora S/A - GBD e Gás Natural São Paulo Sul S/A -
GNSPS.

Colocada a matéria em votação, a Diretoria da ARSESP, acompanhando o voto da
Relatora Anapaula Fernandes da Rocha Campos aprovou por unanimidade dos
presentes:
a) a Deliberação que dispõe sobre a aprovação do Manual de Elaboração e
Avaliação do Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de
Conservação e Racionalização do Uso do Gás Natural no Estado de São Paulo,
referente ao ciclo 2017/2018, e outras providências;
b) a Deliberação que dispõe sobre o Montante Mínimo de recursos financeiros a
ser aplicado pela Concessionária Gas Brasiliano Distribuidora S/A, na execução do
seu Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de
Conservação e Racionalização do Uso do Gás Natural, referente ao ciclo
2017/2018;
c) a Deliberação que dispõe sobre o Montante Mínimo de recursos financeiros a
ser aplicado pela Concessionária Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, na
execução do seu Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de
Conservação e Racionalização do Uso do Gás Natural, referente ao ciclo
2017/2018; e
d) a Deliberação que dispõe sobre o Montante Mínimo de recursos financeiros a
ser aplicado pela Concessionária Gas Natural São Paulo Sul S/A -GNSPS, na
execução do seu Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de
Conservação e Racionalização do Uso do Gás Natural, referente ao ciclo
2017/2018.

4. Processo ARSESP.ADM-0114-2017 - Solicitação de cancelamento da
cobrança complementar oriunda de irregularidade na medição. Referência:
Solicitações (SGO) n° 030.268.05416-03, 030.309.65716-60,
030.378.65916-45, 030.402.81917-08. Interessados: Sr. Juarez Dias
Martins e CPFL Piratininga.

Colocada a matéria em votação, a Diretoria da ARSESP, acompanhando o voto do
Relator Paulo Arthur Lencioni Góes deliberou por unanimidade dos presentes
considerar o pleito do consumidor como IMPROCEDENTE, de modo que a
distribuidora pode efetuar a cobrança complementar oriunda do procedimento
irregular apurado por meio do TOI n° 720.439.262, de 29/10/2015.

5. Processos ARSESP.ADM-0339-2016; ARSESP.ADM-0345-2016;
ARSESP.ADM-0077-2017; ARSESP.ADM-0113-2017. Assunto: Solicitação
de devolução em dobro das quantias recebidas a maior, já devolvidas de,
forma simples, por classificação tarifária indevida de unida
consumidoras destinadas à atividade Comercial, mas classificada
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Classe Residencial, conforme prevê o artigo 113 da Resolução n°.
414/2010. Referência: ANEXO 1-4 solicitações. Interessados: 4 unidades
consumidoras listadas no ANEXO I e CPFL Paulista.

Anexo I: Instituto de Saúde Animal Taquaral, Comercial Sacilotto Ltda
Carlos, Casa Carne Boi Forte Piracicaba, Laboratório de Análises Clínicas.

Colocada a matéria em votação, a Diretoria da ARSESP, acompanhando o voto do
Relator Paulo Arthur Lencioni Góes deliberou por unanimidade dos presentes
considerar o pleito dos consumidores listados no Anexo I como PROCEDENTE,
devendo a distribuidora:

(i) Restituir os montantes faturados a maior por valor igual ao dobro do que foi
pago em excesso, descontados os valores já restituídos de forma simples, por não
enquadrarem esses erros em hipótese de engano justificável, podendo compensar
eventuais dívidas que as unidades consumidoras possuam relativas à prestação
do serviço público de energia elétrica; e
(ii) Caso haja valores a devolver após as devidas compensações, determinar que
a devolução dos valores cobrados a maior seja feita conforme solicitado pelo
reclamante.

6. Processos ARSESP ADM-0079-2017; ARSESP ADM-0081-2017; ARSESP
ADM-0082-2017; ARSESP ADM-0083-2017, ARSESP ADM-0086-2017;
ARSESP ADM-0087-2017; ARSESP ADM-0088-2017, ARSESP ADM-0089-
2017; ARSESP ADM-0090-2017; ARSESP ADM-0092-2017; ARSESP ADM-
0094-2017; ARSESP ADM-0095-2017. Assunto: Solicitação de devolução
das quantias recebidas indevidamente, de qualquer natureza, abrangendo
integralmente o período retroativo aos 36 (trinta e seis) meses anteriores
à data da constatação da classificação tarifária indevida das unidades
consumidoras destinadas à atividade Comercial, classificadas na Classe
Residencial, conforme artigo 113 da Resolução n°. 414/2010, com a
atualização monetária com base na variação do IGP-M, acréscimo de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die e a
devolução correspondente ao valor igual ao dobro do que foi pago em
excesso. Referência: ANEXO 1-12 solicitações. Interessados: 12
unidades consumidoras listadas no ANEXO I e CPFL Paulista.

Anexo I: Gustavo Rubes de Lima Martinez, Puletini Comercio de Alimentos
Ltda, Gustavo Soares Corrêa Guedes, Bar e Mercearia Santana e Pigatto
Ltda, FJ Lavanderia Eireli ME, Hangar Bis Bar e Restaurante LTDA ME, S
Pantanal Comercio Pescado LTDA ME, Pecchio Lavanderia Eireli EPP^/^
CLPUL Comércio de Alimentos LTDA, RPG Academia de Ginástica LTDA, Wk\
Martins Comércio de Alimentos LTDA, DDV Empresa Alimentícia Eireli ME\J

Colocada a matéria em votação, a Diretoria da ARSESP, acompanhando o voto do
Relator Paulo Arthur Lencioni Góes deliberou por unanimidade dos presentes
considerar o pleito dos consumidores listados no Anexo I como PROCEDENTE,
devendo a distribuidora:

(i) Restituir os montantes faturados a maior, ainda não restituídos, abrangendo os
valores relativos a diferenças tarifárias e aos tributos (ICMS, PIS e COFINS), na
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e seis) meses anteriores à data da constatação,
nos § 2o e § 7o do artigo 113 da Resolução n°.

414/2010, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso;
(ii) Além do período de 36 meses retroativos à data da constatação, a
distribuidora deve considerar ainda para o cálculo da devolução dos valores o
período compreendido entre a data da constatação e a data efetiva da
reclassificação tarifária em questão;
(iii) A distribuidora poderá descontar do valor a devolver os montantes já
ressarcidos de forma simples, podendo compensar eventuais dívidas que as
unidades consumidoras possuam relativas à prestação do serviço público de
energia elétrica; e
(iv) Caso haja valores a devolver após as devidas compensações, determinar que
a devolução dos valores cobrados a maior seja feita conforme solicitado pelo
reclamante.

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 25 de outubro de
2017, às 10:00 horas, no mesmo local. Lavrada a ata, esta vai assinada
pelos presentes:

Paulo Arthur Lencioni Góes

Diretor de Relações Institucionais
Respondendo como Diretor de Regulação Econômico-Financeira e de Mercados

Respondendo como Diretor Presidente

os_Ber-es^arros
Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização, dos Serviços de Energia

io Luiz Castro

Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos
Serviços de Saneamento Básico

^:
r /Ánapaula Fernandes da Rocha Campos

Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos
Serviços de Distribuição de Gás Canalizado
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Roberto Zambon Pereira

Secretário Executivo
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4-SâoPaulo, 127(204)

Parágrafo únko - O*recursos (maneirosa cargodo RIS-
SESPonerarãonas naturezas dr despe* 3)403041 e 334039-
01.classificação tontbnal programitica 08244S102432S0000.
dd dotaçãoorçamentaria

Pu» o* Vigência: 12 meses,contadosda dalada assl-
natra.

Data da Aninatun: 30-10-2017.

AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DETRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO .

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Despachodo Diretorde Operações,d* 2710-2017
Concedendo a Ajiirnaçáa a titulo precário, para a

ocupado transversal subterrânea na faixa de dombto e na
obra de arte da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira

de Barro.SP-342. no km 226-.3uOm, paraimptontaçiode irdr
adutora de águapotávelem tubof" P 300mm.métododesív-
tfvel e foco na obra de arV, ã Ponto Afio Emprrendrrientos
MobiliáriosUd>.trecho sob responsabilidadeda Renovas Con-
cessonina VA nas condições constantes dn termo. (Processo
023.137/2017 Protocolo 351 406717).

AGÊNCIA REGULADORA OE
SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO

DE SÃO PAULO .
Dtkbaraoao Anasp 759. d* 30-10-2017

ANDAS as tarrlas da tompan/u de Sanearnenfo
fiasco do fmoo de Sio Aub-SAfl£SP para o
Vbncbo de !pm ttmidtarfJo o Plano de
AcWuacío Twtona comünar do Contrato de
ftograrw

A Diretoria da ArjMr.,1 Reguladora de Saneamento e
EMrgb do Estadode Slo Paulo - ARSESP. no exerdeb das
competfncias oue lhe (oram atribuídas pela Lei Complementar
Estadual 1 025. de 7 de dnenftro de 2007. e

Coroberando o artigo 11 da LeiComplementar Estadual
1.025/07 e os ans 21 23.29 e 10 da Lei Federal 11.445/2007;

Considerandoque o Convento Cooperação13/14, assfoado
em 03-07-2014 enn o Estadode Saci Pauloe o Munidpto de
lpero.com lnterwniendaeanuendadaSAB£SP.vbandoo'oV-
redmentodoserviço de abastecimento de águae esgotamento
sanitário norrxjrttrpta de Ipero- SP*,estabeleceu em suaCliu
sua VI que compele áARSESPcom exctos-vcladc.as funçõeso>
regulação.«üsxretarifária, controle e fiscaxzaçao dosserviços.
itojIhoOos podereinecessários parafixar as tarifas e proceder
aseu reaiusie e -evitio<intisa V%

Considerando o que dtspoeo Contato de Programa, ft-
madoem 28-06-2016. entreo Munkfplade beto e a SABESP,
especialmeriteno que se refere ao CapIMo 2 - Recebas do
TituloV- Regaie ErxribmlCD-Financeiro e seuAneioXI- Plano

Consideiandoque a OetberacáoARSESP596/2015 aprovou
o Plano de Adequação Tarifária do Municípiode Ipero a ser
apfcadopela SABE SP. cujastarifes bioaá eram eouKalenirs
ás estabelecidas no Decreto Municipal 1 527. de 01-07-2015,
ocorrendo no segundo e terceiro anosubsequentes á assinatura
do contrato a progressivacqixparaçáo das tantas do Municbb
ás tarrlasaplkacas pela SABESPnos demais rmredplos da Uni
dade deNegocio Meoto M (RM) por eUatene&dos, e

Considerandoa Detberacio ARSESP753/2017 que dapbe
sobrea TarilaMédiaMirim* Preimeiar(Po PreSmeiar)e o novo
índice de flermaorutfDento Tarrlârbdela resultante,referentes
á etapa bidal da 7*Revtsao Tarifaria Ordináriada SABESP

DECDE

An 1* - Autorizar a aplicação das lamas constante do
AnexoI destadeliberação, paraos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário prestados pela Companhia
de Saneamento Básico do Estaoo de Slo Paulo - SABESP no
Munidpjo de Ipero, (atuadas com basenas tarrlas autorizadas
pormeioda Delfceraçio Arsesp753/3017 paraa Unidade de

Anexo I

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I

Negocio MédioTV* (UM) e no Plano de Adequação Tarifária
apresentado noAnexoXIdo Contrato de programa

Ari 7*- As Drifasresidências de abastecimento de água
e esgotamento sanitário constantesdasreferidas tabelasserio
apitadas, cumulativamente,poreanornii

Art r-AslanUsdeabasti^fiv-rmdeáguaeesootamento
sanitáriopara unidades usuáriascom consumo mensal superior
a SO0m3Anesdas categoriasde um rrioresidenciais,ttrto corno
(brite máximo os valores conssantes das referidas tabelas para
consumo nao residencialsuperiora 50 m3VmeS, sendo lacultado
á Sabesp praticarpreços taleriores.conforme as condições de
mercadodesse segrnento.

Art 4"- Terão dreno a pagarurlta socialos Usuários que.
medianteavaliação pelas áreascomerciasdaSABESP. realizada
com base em instruções normativas da Componho, atendam
pelomenos umdosseguintes artérias

l - tor renda tami lar de ate 3 salários mtoimos, ser morador
o>habitação in •familiar subnorrrwrl com área útil construída de
ale 60™"e serconsumidor de energia elétrica com consumo de
atf imWrhfrnHou

ti - estardesempregada sendoque oúltimosalino sejade
no mixino 3 (Ires) salárbs mbimos. ou

III- morar era ruibittçdes colebvM consideradas sócias,
como con<ose as verocafiíadas, tais como Unidade SoOaJ
Venkafcada resultante do processode urbansaçáo de lavebv

W Na hipótese do incisoIIo tempo máxrno de concessão
da tarifa social será de 12 (deoe) roem

57*Oi parâmetros de efegibibdade parao enquadramento
de usuários nacaregoraResidencial Socialserioaquelescons-
tantes * Anexo x] do respectivo Contratodr Programacm de
mstroçôes normativas da Sabesp estabelecidas ate a data de
puUKaçiodestadelberaçlo

Art 5" - Teráo direitoa pagartarifei Comercial / Entidade
de Assistência Soõal aqueles usuários que prestam serviços e
atMttadnde.

I-AtenGlmentoa aunça e aoadolescente.
II-Abrigo paracrianças e adolescertxN
III- Atendimensa a pessoaportadora de de*kienõa.
N - Atendenens ao idoso;
V - Alendrnento a pessoa portaobra de doença em geral:

Santas Casas de MherlcordU. casas de saúde, ambulatórios e
hospitais assBtmúais,

Vl-Alienues;
VII - Comundades terapêuticas - ateniroenw ao depen

der* quiiKO
VIII- Casa de apoio e/ou abrgo que oferece ao pacienip.

portadorde doença em geral continuidade de tratamento,
IX - Programas de afcmentaçaocadasBados nos rjovernos

lederal estadual ou municipal
$1*OenquaoVamento comoentidade de assistência social

seráleitomedan* avaliação petasáreascomerciais daSABESP,
atendendo as instuçóes normathw da Oxtipanhn

5)2™ OsinuánmdevemapresmOr ascrnBtaçoese derriab
doojwrnDsdeacordocomosprocedrnennis ritrmativos daSABESP

Í3* Os usuários devem manw o pagamento em oU com
a SABESP.

Art 6* • lerio dreito a pagartarilada categoria Pública
com Contrato as entidades da Administração Pública Direta
Federaias Secretariasde Estadoe as Prefeiturasque assinarem
contrato com a SABESP

Parágrafo Único. As entidadesde que tratao caputdesle
artigo devem estar«drnplentet quando daassnmr* docon
trato e mantn o paoarnento em dia com a SABÍSP

Art r - as tarifasdos usutrbs da categoriaPúblia - Pró
prio Municipalcorrespondem a 50% das tarifas da categoria
Pública sam Contato.

Fwágralo ÚnicaAs entidadesde que tra&o caputdeste
arOgo devem estaradanplentes quandoda assinatura do atn-
tjatoe maniero pagamento em m tom a SABESP

Art 8" • As novas conolçoesde ek^fcildade paraenouadra-
mentode usuários em catogonas tarilánas naodetiWdas em con
tratos deprograma, quevierem a serpropostas pelaSabesp a partr
da data desta Delberaçao.deverãoser homologadaspelaAnesp

Art 9*- Os valoresconstantes do Anexo Idesta Deliberação
sio apikiurisapus 30das da suapublca^iaobservado o
dispostonoartigo 39da lei 11445/2007.

Ao. 10 Esta Defberaçio entra em vigor na dita de sua
publicação.

terça-feira, 31 de outubro de 2017

TARIFAS DEÁGUA EESGOTO PARA IPERÓ - 2017

multa independe da instituição de fundo de saneamento
pelo Município*

5. ProcessoARSESPAOM-0372-2017- Afust» nas Delfcera-
çôes ARSESP732/17.

A Diretoria Colegiadd. por unanimidade dos presentes,
aprovou abertura de Consulta Pública paraajuste pontualda
Detberacio732/2017.

6. A Diretoriada ARSESPdebberou por unanimidade dos
presentes que no período de feriasdo Diretor bsé Bonifácio
de Souu Amaral F*o» de 16-10-2017 a 22-10-2017, respon-
deri pela Ctretorii de Regulaçio Ecom5mico-Fivjnor*ae de
Mercados, o Diretor de Reações institucbnais, Paub Arthur
Lencioni Góes

Extrato da Ata da 419* Reunião de CMetoila

Data: 11-10-2017
üxal SededaAgencia Reguladora de Saneamento e Ener

giado Estado de Sio Paulo -ARSESP
1 Aprovada e «ssbada a 418* Reunéo de Diretoria.
Extrato da Ata da 420* Reuniio de Diretoria

Data: 18-10-2017
üxat SededaAgencia Reguladora de Saneamento e Ener

gia do Estaoode Sio Pauto- ARSESP
1 Aprovada e assinada a 419' Reuniiode Diretoria.
2.Aprovação doManual de Elaboração e Avaliação doPro

gramaAnualde Pesquisa e Desenvoertnento Trcm)ôg«oe de
Conservaçãoe Racbnalizaçic do Uso do Ois Naturalno Estado
de Sio Pauto,e dos Montantes Mritmos de recursos fhanceiros
a serem apitados pelas Concessionáriasde Dfctrfcuir,ác de Gás
Natural,referentes aoei* 2017/2018 hterasados Companhia
de Gás dr Sio Pauto - COMGÁS. Gás Brasiliano tnstnbukbra

S/A - GBD r Gis Natural Sio Pauto Sul S/A - GNSPS

Colocada a matéria em «nação, a Diretoria da ARSESP.
acompanhando o voto da Relatora Anapaula Fernandes da
Rocha Camposaprovouporunanimidade dos presente:

») a Detberacioque dispõe sobrea aprovação do Manual
de Elaboração e Avabçio do Programa Anualde Pesquisa e
DesenvolvimentoTecnológicoe de Conservaçio e RactonaBxa-
çio do Usodo GásNatural no Estado de Sio Pauto. referenb>
aoeleb 2017/2018. e outras providencias- DeloeraçioAflSfSP
754. publicadanoDO em 2110-2017;

b) a Delberaçlo que dspf* sobreo Montante Mlnbto de
recursosÜnanceros a ser apitado pelaConcesstonariaGas Br*
silam Distribuidora S/A na execução do seu ProgramaAnual
de Petquisa e r>semrolvirriento lecnobgKO e de Conservaçio
e rtacionaUuçlo do Usodo Gas Natural referenteao ddo
2017/2018 • Denberacio ARSESP755. publicada no 0.0 em
21-10-2017;

0 a Deliberação que dhpoe sobreo Montante Mbrno de
recursos fnanceiros a ser aplicado pela ConcessionáriaCom
panhiade Gis de Sio Pauto - C0MÚAS. na execuçio do seu
Programa Anial de Pesquisa e DesereeoVrnento Tecnológico e
deConsenraçio r Ractonalbaçlo do Uso doGis Natural, rele-
renir w ddo 2017/2018 - Dedberaçio ARSESP756. publicada
no D.0 em 21-10-2017. e

d) a Detberacio que dspõe sobre o Montante Mtoimodr
recursos financeiros a ser aplicado pela Contestonaria Gas
Natural Sio Paub Sul S/A -GNSPS. na execuçãodo seu Pro
grama Anualde Pesquisa e Desenvorvenento Tecnológica e de
Conservação eRatJonafeaçio doUso doGás Natural reterei*
aoâcto2017/7018 • DetbetaçioARSESP 757.pubteadano DO
«121-10-2017.

3 Proc*ssoARSESP.AOW-01l4-2m7-5oltxüjc*)decance-
tamentoda cobrança complementar oriunda de begularidade
na medçáo RrierencU: Solicitações (SG0)030.268.05416-03.
030.309657164)0.030.378.6S916-45.030 402 81917-08 bte-
ressarlos Sr.JuareiDiasMarins e CPfLPiraonlnga.

Coaxadaa matéria em votaçio a Diretoria da ARSESP.
acompanhando a voto do Relator PautoArfiur lencioni Góes
deaberou por umnmidade dos pnaenles considerar o perito
do consumidor como IMPROCEDENTE, de modo que a dh*i-
buKtora pode efetuar a cobrança complemeniar oriunda do
procecknenlo «regular apurado pormeta doTOI720439.262.
de 29-10-2015

4 Processos ARSESPADM-03Í9-2O16; ARSESPADU-0345-
2016. ARSESPADM-0077-2017: ARSESP.AOM-0113-2017
Assunto: Solicitaçio de devolução em dobro das quantias
recebidas a matar, já devolvidas de forma símptos,por dasshV
caçaotarifária Indevida de unidades consunúdoras destinadas
á atividade Comercial,mas classificadasna Classe Residencial,
contorme prevêoart00113 daResolução 414/2010 Reierftocia:
ANEXO1-4 solicitações lntoressad»;4undadescor«urrirdoras
lotadas no ANEXO I e CPFl Paufcn.

Anexo I tosMuto de Saúde Arwnalraquaral.Comeicbl Sad-
totto Uda Carlos,Casa Carne Boi FortePraticada. Laboratório
de An*.ses Clinicas

Cobcadaa matéria em votaçio a Diretoria da ARSESP.
acompanhando o voto do Relator PautoArtour Lenctonl Góes
deSberou porunanimidade dos presentesconsideraro pleito dos
consumidores listados no Anexo Icomo PROCEDENTE, devendo
ad&trbuidora

fu Restituir osmontantes(atiradosamatorporvalorigual
90dobro doquefeipago emexcesso, descontados 01«abres já
nrsfJtubos de tomsasanples, pornio enouadrarem esseserros
em hipótese de engano iustinrávH. podendo compensar even
tuais itwiasqueasunkiàdes comumidoras possuam 'elatrvas á
prestação doserviço púbicode energia elètriuxe

(d)Casot^t valores a devolver apósasdevidascompensa
ções,drtormnarque a devolução dosvatores cobrados a maior
seja feita conforme solicitadopeto reclamam*

5 Processos ARSESP AOM-0079-2017: ARSESP ADM-0081-
2017. ARSESP AD«0082-201/. ARSESP ADM-O08J-2017.
ARSESP AOM-0086-2017; ARSESP ADM4)087 MlT. ARSESP
ADMO088-2017. ARSESP AOM-0089-2017. ARSESP ADM-
00902017. ARSESP ADM-0092-2017. ARSESP AOM-0094-2017.
ARSESP ADM-0095-2017 Assunto: Sdidtaçio de devotuçáo
das quanbas recebdas indmidamente. de qualquer naturoa.
abrangendo Integratoientr o pertodo retroatrvo aos 36 meses
anteriores á dan da consolação da clushlcaçio tarifária
indevida das umdades consumidoras destinadas i atividade
Comercial classificadasnt Classe Rr^stoerttlal. conforme arDgo
113da Resolução 414/2010. coraa atualização monetária com
base na varaçio do IGP-M.acréscimode jurosde mora de 1%
ao mes, calculados pro rato de e a drvoluçio cenespenden*
ao valor igualao dobro do que foi pago eraexcesso. Referenda
ANEXO I - 12saUflaçdet Interessados: 12undades consumi
doras listadas no ANEXO I e CPR Paulrsta

Anexo I. Gustavo Rubes de Uma MarsneL Puletbi Comertb
rfeAfrntentos in*. Gustavo Soares Conea Guedes. 9* e Merce
ariaSantana e Pigatu ltda. F)Lavanderia EirelME. Hangar Ba
Bar e Restaurante LTDA ME. Pantanal Comercia Pescado LTDA
ME Pecdita lavanderia Eireli EPP.CLPUl Comércb rfeAlimentos
UDA. RPGAcademia de Gnástka LTDA FR Mantos Comercto de
AfcmentosUDA. DDVEmpresa«taientoa Eeeii ME

Cobcadaa matériaem votaçio. a Diretoria da ARSESP.
accrnpanhanoo o voto do Relator Pauto Artourlercioni Góes
rJelrberou por ursinimidade dos presentes consideraro ptortodos
consumidores listados no Anexo l como PROCEDENTE,devendo
adbtrbubora

(1) Restituiros montantes faturadosa matar, ainda nio res-
titudos,abrangendo os vatores relativos a dnVrencas tarrlirias
e aos tributos (CMS, PIS e COFMS). na totalidade dos 36 meses
anteriores a data daconstatação, cciiforrneprevisãocontida nos
í 2*e i r doartigo113da Resobçio414/7010. em vabr igual
ao dobrodo que fã pago em excesso.

A) Alem do perioob de 36 meses retroativos i data da
constataçia a dbtrfbutoora deve considerarainda parao cálculo
da drvoluçiodosvatores o pertodo corapreenddo entreadata
da constatação e a data efetiva da retlassftcaçao tarifariaem
questão.

firi)A distibudora poderá descontardo vabr a devohrr os
monnmn járessarcidos de forma simples, podendocompensar
eventuais dívidas que as unidades consumidoras possuam
reUtrvasi prestaçãodo serviço publico dr energuieKtrica:e

flv)Casohaja vatoresa oevorverapós as devidas compensa
ções, detormtoarque a devolução dos vatates cobrados a mator
sejafeita conforme solicitado peta reclamante

Eximo da Ata da 421' Reoniio de Diretoria
Data. 25-10-2017

Local: SededaAgenciaReguladora de Saneamento e Ene/-
ga do Estado de SaoPauto- ARSESP

1 Aprovada e asimada a 470"Reuniãode Diretoria
2 Em razão de dechoes da Dretorte Cobgled* ainda em

tasede apreciação e aprovação, cusi publicação noD.O. deverá
ocorrer a# O dia 02-11-2017. fnpreterivelrnente. a Diretoria da
ARSESPdetberou por urunimidaoe dos presentes pela tians-
brenoa da Reuniio de Diretoria do ola 01 -11 2017 para o dia
30-10-2017. rnantendo baherado o calendário em relação as
deman datas.

3. Processo ARSESP.ELf-3035-2017 • Proposta de emissão
de Auto de nfraçio - TN 0002/2017-ARSESP-SEE - Agente:
Companhia Paulistade Forcae Luz— CPFlPaulista

Cobcada a matéria em votaçio, a Diretoriada ARSESP.
acorpanhando o voto do Relator MarcosPrres Barrasdelibe
rou porunanimidade dos presentespela lavratura de Autode
Infração contraa fctrbutoora Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL Pauteia de acordo com o disposto no «no I. $ 2
doArt 20da ResobçioANEa 63.de 12-05-2004, em razão dr
terem sido confirmadas as irrer>abridades bdicadasnoRelaiúrio
de Frscaraaçio 0002/2017-ARSESP-SfE. pane btegran* do
Termodr Notificação0002/7017-ARSESP-SfE.tom aplicaçãoda
penalidade de Aduertericia paraas nio Coriforrabades NC03
eNC04

4. Proonso ARSESPADM-0282-2014 - Rcajus* anual dot
vatoresdas tarifes a verem aplicadaspela BRKAmbuntal Santa
Genrudes SA aos serviços de águaeesgotoprestados noMuni
cbio de Santa Genrudes

Cobcada a matéria em votação, a Diretoriada ARSESP.
acompanhando o voto 00 Relator tose BonActa de Souza
Amaral Filho delberau por unaritoiidade dos presentes pela
aprovaçlodo índicede Reajuste Tarifário dr 2.5377%paraos
serviços de águae esgotonoMunklpbde SantaGertrudes. qur
será aplicadoa partirde 01 -12-2017.desde que drouloadocom.
petomenos,30das de antecedência - DrlberaçioARSESP 7S8.
pubikadanoDO em 27-10-2017

5. A Dhvtoria da ARSESPoeaberou por urujnrntoade doa
presentes demitir sem justa causa e sem o cumprimento do
avisoprévioo Sr.vascoAgosbrttoCornria Montero. da fonçio
de Superbtendentr dr Áreada Diretoria dr Regulaçio Técnica
e Fncalizaçao dos Serviços dr Distribuição dr GasCanalizado

6. Processo ARSESP.ADM-0266-Í017 - Pedido de nstau-
raçâode processo artoinátrativo pararrwafcdaçio, comefeito
susperprvapiorxistoDeUCOMGtóeGasNarix*'^)^!^^!!

Cobcada a matéria em votaçio a Diretoriada ARSESP,
accmparíiando o voto do Relator PautoArfwr lencioni Gdes
drtberou por urvjnknkjade dos presenírs.

a) petaitoeferimentodo pedidode produção de provas no
tocante i pretensão de Irrvatbaçaoda reaDertura da Consulta
Pública referente i taxaVWCC

b) peto todefertmento do pedktode produção de provas
em relaçio á conveniência de se prosseguir com a apuração
dataxarVACCe

d pela RATIFICAÇÃO da decisão da 414- Reumàcde Dire
toria(oieçaada. que detberou peto ndef rrrnerrto do pleito das
requerentes relativo á rnatdaçao da reabertura da Consulta
Publica referenfeátaxaWACC e 1conveniência dese prosseguir
com a apuração da uxaWACC

Cornunlcado
421' Reuniio de Dreteria
Data 25-10-2017
I Proonso ArtSESPADM-0266-2017 - Pedido de Instau

ração de processo aortunhoativo paraAratoaçao.com efeito
tuspensrvo. propostopetaCOMGÁS e Gis Natural Sio Pauto Sol

Cobcadaa matéria em votaÇVo. a Diretoria da ARSESP.
accinpanhando o voto 00 Relator PautoArthur lenrioní Gors
drlibercHi por unarumtaadr dos presentrs

a) peta itdeterimenu do wtdoo de produção de provasno
tocante i pretensão dr Invalidaçãoda reaberturada Consulta
Públicareferente i taxa VWCC.

b) peto indeferimento do pedoo de produção dr provas
em relação i convenienda de se prosseguir com a apuração
datnaWACCe

c) pelaRATiUCAÇAO da decisão da 414' Reuniiodr Dire
toriaCoirgiaúa. quedetberou peloitoeferroentodo pleitodas
requerentes relativoá matdaçao da reabertura da Consulta
PüWicamferr^teaMxaWACCeacrjrwriiírKiadcsepro-.srg^'
com a apuração da taxa WACC.

Advogados: CÍSAR ROSSI MACHADO (OAB/5P 281771),
CELSO CALDAS MARTINSXAVIER (OAB/SP172.708).HERCULES
MANFRMATD KASIANOPOUOS (OA8/5P 356 702). MARINA
VOIPATO (OAB/SP 344813). RICARDO NOGUEIRA DIAS (OABJ
SP224.601),CIAUOIAHENRIQUE PROVAS! (OABfSPI >3.513).

Cornunicado
Aviso dr Consulta Púbica de Gis Canalizado 02/2017
CONSULTA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E081ÍNÇA0

DE CONTR8UIÇ0ES A PROPOSTA 0EDEUBERAÇAO DAARSESP
QUEESTABELECE OS CFSTÍRIOS DECALCUIO DA APURAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO DOENCARGO Dí CAPACIDADE (EC) EDí
PREÇO D! GAS DEULTRAPASSAGFM (PGU) PELASCONCESSIO
NÁRIAS DISTRIBUIDORASDE GAS CANALIZADO NO ESTADODE
SAO PAUIO, AMBOS PREVISTOS NOS NOVOS CONTRATOS DE
SUPRWENTO DA PETROBRAS

A Diretoriada Arsesp. em cumr*tmento ao orsposio artigo
4' da lei Complementar 1075. de 7 de dezembrode 2007.
mando assegurar a particbaçao da sociedade no processo
tegubxtorio e daraos usuários dos serviços públicos regulados,
agenlrs econômicos e demais irrtrressaoosa oponuntíade de
rruvviestarem sua optoiio. assimcomo cotier subsUSos que
prorMrttanem matorgraudeconfiabiídade. clareiae segurança
ao proces» de tomada de decisio da Agencia

COMUNICA a abertura da Consulta Pública 02/2017, com
pertodo wra rmto detorvirt^uirlfes de 01-11-2017 a 16-11-
2017.

Objeto: EstaConsulB Púbicatom porobjetivaapresentar
e obter contribuições i proposta de Defberaçioda ARSESP.
que visa estabelecer os critérios de cakufo da apuração dr
corrvjensaçiodo Encargode Capacidade(EQ e * Pteçode 6as
de Ufeapassagem (PGU)petas concessananas distribuidoras
d»gis canaltado noEstaoo de SioPauto, ambos previstos nos
novos Contratos de Suprnenn da Petrobras

Os docurnentos referentes a esla Consulta Púbica, bdu»

doseu regulamento tom o modeloparaenviode contribuições
e os critériose procedrnentos paraparticipação, estão a dispo-
vçio dos irttressados nos seguírriesendereços:

INTERNET' htají/Vrwwjrsespspgovbr/SitePages/consií-
••-. ; i" !••-' •-".;:•

ARSESP Averoda Paulista, 2313. 4* andai CEP 01311-300
• SioPaub-SP

As contrbutçôes e manifestações sobre o assunto em iria
devem ser encaminhadas, conforme modela anexano regula
mentei em tomwio MicrosoftVVord ou Excel por interrnedb 00
endereço eletrônico da Arsesp cctnsuttapubfnOxarsrspspgov
t» do !a>11-3293-S107.ou no escritórioda Agenda, localizado
na Avenida Paufcta. 2313. Edrfkto Nova Avento*. 4a andar. CEP
01311-300-Sio Pauto-SP. a# to 18 horas da da 1611-2017.
As contribuições r riranifestaçôesenviadas petos nteresiadoi
srráodrioonibiliiadas no "site*á medidaque sejamrecebidas
pelaArsesp
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Extraio da Ata da 418* Reumáo da DirMoria

Dat* 04-10-2017

Local: SededaAgenciaReguladora de Saneamento e fner
gB do £iBdode Slo Paulo- ARSESP

1 Aprovada e assinada a41V Reunião de Diretoria
2 Processos ARSESPilE. 3075-3016 - Termo de No6-

huçao 0015/2016-ARSÉSP-SFF - Relatorb de fnxaluçio
0013/2016-ARSESP-SH • Empresa Companhialeste Paulistade
Energia- üfl LESTE PAULtS fA

Coaxada a mataria discussão e votação, a Dretorla da
ARSESP. Kompannanoo o voto do Relator kae Bonittcv de
Souu Amaral lano, deftberou por unanrnidade dos presentes
pelaaplkaçio da multaem raaio de ter sido confirmada a
náo ConlonriiJade NC3 indicada no Relatóriode fiscaloaçào
0013/2016-APSESP-SfFe no respectivoTermode NoinVaçio -
TKI 001S/201É-ARSESP-SFf. com penalidadede multa do Grupo
li. como valor totaldas multasde RS58.789.52,crjnformeficou
caradernado na Tabela 1

3. Pnots» ARSESP.EIE-3061-20I& Termo de Notifica
ção 0017/2016-ARSISP-SFF • Relatono de Rscalruçio
0016WUÉARSESP-5FF - Empresa; Companhia Mococa de
Energia-CPflMOCOCA

Cobcaca a matéria discussão e votação, a Diretoriada
ARSESP. acompanhando o voto do Relator Mse Bonüácb de
Soma Amaral Fito. dettwrou por unanimidade dos presentes
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Ptfofca) Com Contrato

3E
r«rhms

Ettoto

pela aplicação da muda em rnáo de ter sidoconfVnudaa
náo Conformidade NC5 ndicadano Relatonode Fiscaftiaçio
OOlfyíOlfi-ARSESP-STF e no respectivo lermode Notificação -
IN OO17/2016-ARSE5P-SFF. com penafdade de multa do Grupo
II.com o valor total da multa de RS 4.184,99. conforme ficou
caracterizado na Tabela (I

4 ProcessoARSESPiOO09/2013 - Repasse dos vatores reco-
Irxoos a Auto de rouha - Parecer 51/2015 da ClfPGE-ARSESP.

interessados: Companhia de Saneamento Básico do Estado
de Slo Paulo(SABESP). Agencia Reguladorade Saneamento e
Energiado Estado de Sio Pauto (ARSESP): e Municípios,cusa
prestaçiode serviços de saneamento é regulada e Totalizada
peUARSESP

Colocada a matéria dbeussio e votaçio, a Diretoria
da ARSESP, acompanhando o voto do Relator Helb luli
Castro, deliberou por unanimidade dos presentes pela
possibilidade de inclusão do entendimento consolidado do
Parecer 51/2015 da CVPGE-ARSESP. nos moldes sugeridos
pela Superintendência de Regulaçio Técnica, por meb da
FLDESPACHOSR-O142-20I7 (fh 265-267), quais sejam
'os valores dasmultas járecolhidas devem serrepassadas
pela ARSESP aos respectivos munldpios. A ARSESPdeveri
Informar a SABESP que o recolhimento da multa seri
realizado diretamente ao Municbio. O recohimento da

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a aulanl^Oade deste Oocurnenbo
quando visualizado diretamente no portal vsAW.imprransaoficttl.tyjm.br
terça-feira. 31 da oulubro de 2017 às 01:12:03.


