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Dispõe sobre a aprovação do reajuste das tarifas de 
fornecimento de água e utilização de rede de esgoto e 
serviços prestados pela Concessionária Soluções Ambientais 
de Araçatuba - SAMAR. 

                                                  
 

O CONSELHO ADMINISTRATIVO da Agência Reguladora dos 
serviços públicos de saneamento básico do Município de Araçatuba - DAEA, usando de 
suas atribuições que lhe são atribuídas pelo Artigo 188, da Lei Municipal Complementar n° 
50 – Sistema Tributário Municipal, c.c. alínea “a”, do artigo 5°, da Lei Municipal n° 7.421 

– de 29 de setembro de 2011; e   
 
CONSIDERANDO que para manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro para prestação dos serviços de fornecimento de água potável e esgotamento 
sanitário é imprescindível a atualização da tarifa referente ao fornecimento de água, 
utilização de rede de esgoto e prestação de serviços em relação aos custos; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de prover a correção automática e 

periódica do valor das tarifas pactuados no CONTRATO SMA/DLC N° 160/2012, com 
vistas a preservar o seu valor econômico em face da inflação ou deflação geral dos preços 
na economia e da variação ordinária dos custos de produção, e levando-se em conta Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas – IBGE; 
 
 CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade da manutenção da capacidade de 
investimentos, fator essencial para manter e aperfeiçoar o padrão de qualidade dos serviços 
prestados, e tendo em vista o que consta no processo da Concorrência Pública Nacional n° 
006/2011,  
 
 
RESOLVE:                                              
 
 
                               -ARTIGO 1º - Homologar e aprovar o reajuste das tarifas do serviço 
de fornecimento de água e coleta, afastamento e tratamento de esgoto do Departamento de 
água e Esgoto de Araçatuba, para consumidores residenciais, comerciais, industriais, 
públicos, e demais usuários do sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto, 
na ordem de 7,49%, com base na variação do índice IPCA/IBGE ocorrido entre 10 de 
setembro se 2011 a 31 de dezembro de 2012, conforme valores expressos nas tabelas a 
seguir: 
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-PARÁGRAFO 1° - Para efeito de cálculos das faturas será considerado 

o volume de 100% de água consumida no período, e sobre este incidira o valor 
correspondente a titulo de esgoto que corresponderá a 80% do volume de água consumida. 

 
 -ARTIGO 2º - Em consonância com o artigo 1°, incidirá o percentual de 

reajuste homologado de 7,49% - IPCA, sobre o custo dos serviços pertinentes às ligações 
de água/esgoto e hidrômetros, para usuários das Categorias Residencial, Comercial, 
Industrial e Pública, conforme valores expressos nas tabelas a seguir: 
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ª� ØÙÑÚÛÚ Ö× ÜÕ �����
ªÝ ØÙÑÚÛÚ Ö× ÞÕ �����
ª£ ß·À· ² Îº³º¶± ��������

 



 
 
 

 

 

 

Resolução nº 03/2013 Página 4 

 

à 

opqrsp ¥ u âtz¦ãäro¦y¡ å qp¡r zr o¦yæp

��ç�� �usto aquisição 
�ão-de-obra  

instalação 
�ustos 

operacionais( *) 
����� 

��� ����� ����� ���� ������
�� ������ ����� ����� ������

�� ½ ������ ����� ����� ������
 � ������ ����� ����� ������

èéê ëìíîes, impostos, 

 

 

-ARTIGO 4º - Nos moldes dos artigos anteriores com a homologação e 
aprovação do índice de reajuste no percentual de 7,49% - IPCA, os valores a serem 
cobrados pela prestação de Serviços Diversos constituirão nos valores expressos na tabela 
a seguir: 

 
 

opqrsp t u ¡r¦¥twy¡ zt¥r¦¡y¡
~��� ïº³¿¯ºðº¼±ÀÏ· ñ±µ·¯
ª� ò´¯ºÀÏ· ² ¾º²¯óð¶¯·³ �����
ª¸ ò¼ôµº³ ®±¿¶¯º·µõÆº¿± ² ÌÆ¬± �����
ª� ò¼ôµº³ ´ö³º¿·÷ø¬öðº¿± ² ÌÆ¬± �����
ª� ï³·®³¶¯¬ÀÏ· ² ³Æ·¶· ������
ªÝ ï¶¿ÀÏ· ² Î±ù±ð¼¶·³ Å·¯ ú·´·¼±ð¼¶· ������
ª£ û³Æ·¶±ð¼¶· ² ´·³³±³ ³üÅ¶º¿±³ ����
ªý þ¼³¶±µ±ÀÏ·ÿ¯º¼³¶±µ±ÀÏ· ² ¾º²¯óð¶¯· ¿·ð ±´¯ºÀÏ· �����
ª8 þ¼¶¯¯¬ÅÀÏ· ·¬ ¯±®¯¶¬¯± ² ´·¯¼¿ºð¼¶· ± Å²º²· ²· ¬³¬ô¯º· �����
ª9 þ¼¶¯¯¬ÅÀÏ· ² ´·¯¼¿ºð¼¶· Å·¯ ²ü®º¶· Á¼·¯ð±µÂ �����
�ª þ¼¶¯¯¬ÅÀÏ· ² ´·¯¼¿ºð¼¶· Å·¯ ²ü®º¶· Á·º¶¼¶±ÿ´¯¯¬µ � ±³´±µ¶·Â ������
�� þ¼¶¯¯¬ÅÀÏ· ² ´·¯¼¿ºð¼¶· Å·¯ ²ü®º¶· Á·º¶¼¶±ÿ´¯¯¬µ � ¶¯¯±Â �����
�¸ SÆ¬¼²± Îº± ² ´±¶¬¯± ����
�� Ä±¯º´± û³Å¿º±µ ² TÎº³Ï· ² ñ±µ·¯³ �����
�� Ä¯±¼³´¯�¼¿º± ² ¾º²¯óð¶¯· Å±¯± ·¬¶¯± µºÆ±ÀÏ· �����
�Ý Ä¯±¼³´¯�¼¿º± ¼·ðº¼±µ ² ´±¶¬¯± ����

 

opqrsp tt ¤ æC�tp¡
t��� ïº³¿¯ºðº¼±ÀÏ· ñ±µ·¯
ª� ¹õÅº± ¾µº·Æ¯ô´º¿± Áð2Â �����
ª¸ ¹õÅº± ¾µº·Æ¯ô´º¿± �³±µº² Áð2Â �����
ª� ¹õÅº± ¶±ð±¼¾· ²¬Åµ· ¿±¯¶± ����
ª� ¹õÅº± ¶±ð±¼¾· ²¬Åµ· ·´ö¿º· ����
ªÝ ¹õÅº± ¶±ð±¼¾· ·´ö¿º· ����
ª£ ¹õÅº± ¶±ð±¼¾· ¶¯ºÅµ· ·´ö¿º· ����
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opqrsp ttt ¤ ær¦otzËr¡
t��� ïº³¿¯ºðº¼±ÀÏ· Î±µ·¯
ª� òÅ¯·Î±ÀÏ· ß¯·A¶· T² ÌÆ¬± ·¬ û³Æ·¶· ±¶ü ��� ¬¼º²±²³ ������
ª¸ òÅ¯·Î±ÀÏ· ß¯·A¶· T² ÌÆ¬± ·¬ û³Æ·¶· ±¶ü ��� ¬¼º²±²³ ������
ª� òÅ¯·Î±ÀÏ· ß¯·A¶· T² ÌÆ¬± ·¬ û³Æ·¶· ±¶ü ����� ¬¼º²±²³ ������
ª� òÅ¯·Î±ÀÏ· ß¯·A¶· T² ÌÆ¬± ·¬ û³Æ·¶· ±¿ºð± ����� ¬¼º²±²³ ������
ªÝ ¹¯¶º²Ï· ² ²±²·³ ¹±²±³¶¯±º³ �����
ª£ ¹¯¶º²Ï· ² ñº±®ºµº²±² Äü¿¼º¿± ·¬ ïº¯¶¯ºù ������
ªý ¹¯¶º²Ï· �Æ±¶ºÎ± ·¬ ² û»º³¶�¼¿º± ² ïü®º¶·³ �����
ª8 ¹¯¶º²È³ ²ºÎ¯³±³ �����

 
 -ARTIGO 5º - Ficam mantidas as demais normas que dizem respeito a 

cobranças de tarifas que não estejam discriminadas nesta resolução com base na legislação 
em vigor que foram editadas anteriormente à assinatura do contrato de concessão, podendo 
as mesmas serem objeto de regulamentação pela Agência Reguladora. 

 
-ARTIGO 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
-ARTIGO 7º - Esta Resolução produzirá eficácia e entrará em vigor 

após 30 (trinta) dias de sua publicação. 
 
 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA REGULADORA - DAEA 
Aos 10 dias de Abril de 2013 

 
                                                                 
 
 

Engº JOSÉ LUIZ FARES 
Comissário Geral 

 
 

-Engº  AVELINO APARECIDO ROCHA 
Comissário Adjunto 

 
 

Adv° STEVE DE PAULA E SILVA 
Comissário Procurador 

                                                                          
 
 
     
Publicada e Arquivada, aos 09 !"  abril de 2.013. Agência Reguladora - DAEA                


