
COMUNICADO – 01/15 

 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP 

comunica a implantação da tarifa de contingência, visando à redução do consumo de 

água em face da situação de grave escassez de recursos hídricos para os municípios 

operados pela SABESP incluídos no Programa de Incentivo à Redução do Consumo de 

Água. 

 

IMPLANTAÇÃO DA TARIFA DE CONTINGÊNCIA 

 

Conforme dispõe a Deliberação ARSESP – 545, publicada no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo em 08 de janeiro de 2015, a ARSESP autoriza a SABESP adotar tarifa de 

contingência conforme especificado nesta Deliberação. 

 

1 – Regra geral 

 

O usuário cujo consumo mensal ultrapasse a média de consumo mensal apurada, no 

período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, fica sujeito à tarifa de contingência, 

correspondente a: 

I. 40% (quarenta por cento) de acréscimo sobre o valor da tarifa, aplicável à parte do 

consumo de água encanada que exceder até 20% (vinte por cento) da média; ou 

II. 100% (cem por cento) de acréscimo sobre o valor da tarifa, aplicável à parte do 

consumo de água encanada que exceder a mais de 20% (vinte por cento) da média. 

 

2 – A quem se destina 

 

Estão sujeitos à tarifa de contingência todos os usuários, inclusive aqueles com 

contratos de demanda firme, ressalvados os seguintes casos: 

a) os com consumo mensal de água menor ou igual a 10 m³; e 

b) os hospitais, prontos-socorros, casas de saúde, delegacias, presídios, casas de 

detenção, e os centros de atendimento da Fundação CASA. A meta estabelecida 

constará na conta do cliente. 

 

3 – Abrangência 

 

Estão sujeitos à tarifa de contingência todos os usuários dos municípios que tenham 

sido incluídos no Programa de Incentivo à Redução do Consumo de Água da SABESP, 

que são: São Paulo, Arujá, Bragança Paulista, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, 

Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, 

Francisco Morato, Franco da Rocha, Hortolândia, Itapecerica da Serra, Itapevi, 

Itaquaquecetuba, Itatiba, Jandira, Jarinu, Joanópolis, Mairiporã, Mogi das Cruzes (bairro 

Divisa), Monte Mor, Morungaba, Nazaré Paulista, Osasco, Paulínia, Pinhalzinho, 

Piracaia, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, 

Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, Suzano, Taboão da Serra, Vargem e 

Vargem Grande Paulista.   

 

4 – Vigência 

 



A tarifa de contingência vigorará para os consumos medidos a partir de 08 de janeiro de 

2015 até 31 de dezembro de 2015, podendo cessar total ou parcialmente antes desta 

data, caso os órgãos gestores de recursos hídricos editem atos correlatos a este 

assunto. 

 

São Paulo, 09 de janeiro de 2015. 

A Diretoria 


