
 

COMUNICADO - 11/15 

 
A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, comunica 

que a ARSESP, por meio das Deliberações 614 e 615, de 23 de dezembro de 2015, publicadas no Diário 

Oficial do Estado em 24 de dezembro de 2015, homologou a continuidade e a atualização do Programa 

de Incentivo à Redução do Consumo de Água por meio de Concessão de Bonificação na Conta de Água 

e Esgoto – Bônus, bem como a continuidade da Tarifa de Contingência, conforme segue: 

 

A. Deliberação ARSESP nº 614/2015: 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Deliberação ARSESP nº 545, bem como dos 

critérios, regras e condições ali estabelecidos para a cobrança da tarifa de contingência pela Sabesp, 

visando à redução do consumo de água em face da situação de grave escassez de recursos hídricos. 

1. Prorroga até 31 de dezembro de 2016 ou até maior previsibilidade quanto à situação hídrica, a 

vigência da Deliberação ARSESP nº 545, de 07 de janeiro de 2015, mantidos os critérios, as 

regras e as condições atuais para a aplicação da tarifa de contingência pela SABESP, previstos 

na referida Deliberação. 

 

B. Deliberação ARSESP nº 615/2015: 

Dispõe sobre a extensão do período de vigência do Programa de Incentivo à Redução do Consumo 

de Água da SABESP e atualização do consumo de referência a ser considerado para obtenção do 

bônus. 

1. Prorroga a vigência do Programa de Incentivo à Redução do Consumo de Água até 31 de 

dezembro de 2016, ou até que se tenha maior previsibilidade quanto à situação hídrica; 

2. Ficam mantidas, até 31 de janeiro de 2016, as atuais regras vigentes para cálculo do bônus 

tarifário; 

3. Nas contas cujas leituras de consumo ocorram a partir de 1º de fevereiro de 2016, será 

utilizado o consumo de referência para o cálculo do bônus tarifário, aplicando-se o fator de 

atualização de 0,78 (zero vírgula setenta e oito) à média de consumo observada no período de 

referência de fevereiro/2013 a janeiro/2014; 

4. Ficam mantidas as demais regras e condições do Programa não alteradas por meio da 

Deliberação 615/2015, inclusive quanto ao escalonamento das faixas de bonificação de 10%, 

20% e 30%, conforme a economia obtida em relação ao consumo de referência atualizado na 

forma do item 3 acima; e 

5. A prorrogação aplica-se a todos os municípios que recebem o bônus tarifário atualmente, em 

decorrência do referido Programa. 

 

 

 

 

São Paulo, 29 de dezembro de 2015. 

A Diretoria 

 


