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RESOLUÇÃO Nº 001 – ARSBPA 

 
Trata sobre a autorização da 
contratação do serviço de 
abastecimento de água potável 
compreendendo todos seus 
processos e procedimentos por 
meio de contrato de concessão, as 
metas a serem alcançadas pelo 
contrato, as prioridades de ação, o 
sistema de cobrança, composição 
de taxas e tarifas, sistemas de 
reajustes e revisões de taxas e 
tarifas, a política de subsídios, bem 
como dá outras providências. 

 
O Presidente da Agencia Reguladora dos 

Serviços Públicos de Saneamento Básico de 

Porto Alegre do Tocantins - ARSBPA, Joselino 

Silva Bispo, no uso de suas atribuições conferidas 

pela Lei Municipal nº 417 de 29 de agosto de 2018, 

e: 

Considerando a atividade de regulação 

como indispensável para o atendimento das 

diretrizes nacionais do saneamento básico em 

atendimento à Lei Federal nº 11.445/2007.  

 

Resolve: 

 

Art. 1º Fica autorizado à contratação por 

meio de concessão o seguinte serviço público: 

I - abastecimento de água potável, 

constituído pelas atividades, pela disponibilização, 

pela manutenção, pela infraestrutura e pelas 

instalações necessárias ao abastecimento público 

de água potável, desde a captação até as ligações 

prediais e os seus instrumentos de medição. 

Art. 2º O prazo do contrato de concessão 

deverá ser de 30 (trinta) anos, podendo ser 

renovado por igual período, por intermédio de 

Termo Aditivo, mediante manifestação expressa das 

partes com 06 (seis) meses de antecedência. 

Art. 3º O objeto de que trata esta resolução 

se aplica apenas para a zona urbana do município 

de Porto Alegre do Tocantins: 

Art. 4º Ficam definidas as seguintes metas, 

as quais devem ser atendidas pelo ganhador do 

contrato de concessão: 

Parágrafo Único - Para abastecimento de 

água: 

I – Atendimento permanente de 99,0% da 

população urbana. 

II – Garantir permanentemente a qualidade 

da água ofertada nos padrões definidos pela 

legislação vigente. 

III – Garantir a adoção gradual de 

alternativas que venham a promover o uso racional 

da água, bem como da energia e de outros recursos 

naturais sempre atentando para o equilíbrio 

econômico financeiro da operação. 

Art. 5º Ficam definidas as seguintes 

prioridades, as quais devem ser empregadas pelo 
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ganhador do contrato de concessão: 

I – Garantir o fornecimento contínuo de 

água em quantidade e qualidade à população, 

especialmente em período de estiagem, adotando 

para isso as soluções de eficiência da produção e 

demais soluções de engenharia se assim for 

necessário. 

II – Garantir a redução continua do índice 

redução de perdas. 

Art. 6º O sistema de cobrança e a 

composição de taxas e tarifas serão adotados como 

demostrado no Anexo I desta resolução. 

Art. 7º O reajuste tarifário será calculado 

com base em fórmula paramétrica, conforme Anexo 

II, e aplicadas de forma automática, para tanto as 

novas tarifas e preços devem ser divulgadas.  

Art. 8º A vencedora do contrato de 

concessão procederá às revisões dos valores das 

tarifas, considerando as alterações na estrutura de 

custos do Sistema, os estímulos à eficiência e à 

modicidade das tarifas, ouvidos o MUNICÍPIO, os 

usuários e autorizados pela ARSBPA. 

§1º – As revisões tarifárias serão realizadas 

a cada 4 (quatro) anos, sempre no mês de 

setembro. 

§2º – No ano em que ocorrer revisão dos 

valores da tarifa, o reajuste previsto no art. 7º será 

substituído pela revisão. 

§3º – Os pedidos de revisões ordinárias das 

tarifas, acompanhados de todos os elementos e 

informações necessárias, serão encaminhados pela 

Concessionária a Agência Reguladora de Serviços 

Públicos de Saneamento Básico do Município de 

Porto Alegre do Tocantins - TO — ARSBPA, com 

pelo menos 90 dias de antecedência à data de sua 

vigência, a qual procederá aos trâmites para sua 

avaliação e aprovação ou denegação, integral ou 

parcial. 

§4º – Por acordo das partes poderá ser 

realizada a readequação da estrutura tarifária. 

Art. 9º Sem prejuízo dos reajustes e 

revisões a que se referem às cláusulas anteriores, 

caso haja alterações significativas nos custos do 

Sistema, por solicitação da Concessionária ou das 

entidades de representação oficial do Município, 

devidamente comprovada por documentos 

encaminhados ao ente regulador, a ARSBPA 

poderá, a qualquer tempo, proceder à revisão 

extraordinária das tarifas, visando manter o 

equilíbrio econômico-financeiro do Sistema. 

Art. 10 As fontes provenientes de receitas 

alternativas, complementares, acessórias ou de 

projetos associados, com ou sem exclusividade, 

com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, 

serão obrigatoriamente consideradas para a 

aferição do equilíbrio econômico-financeiro do 

Sistema. 

Art. 11 Na exploração do serviço público 

objeto deste Contrato, a Concessionária não poderá 

dispensar tratamento diferenciado, inclusive 

tarifário, aos usuários de uma mesma classe de 

consumo e nas mesmas condições de atendimento, 

exceto nos casos previstos na legislação federal, 

estadual e regulamento. 

Parágrafo Único - Será vedada a 

concessão de isenção de pagamento de tarifas, 

inclusive a entes do Poder Público, visando garantir 

a manutenção da adequada prestação dos serviços 

e tratamento isonômico aos usuários do Sistema. 

Art. 12 Ressalvados os impostos incidentes 

sobre a renda, a criação, a alteração ou a extinção 

de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 
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assinatura deste Contrato, quando comprovado seu 

impacto, implicará na revisão das tarifas, para mais 

ou para menos, conforme o caso. 

Art. 13 A concessão dos subsídios ao 

consumo de água potável previstos nesta resolução 

deverá observar os seguintes princípios:  

I - garantia da universalização do acesso 

aos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, especialmente para 

populações e localidades de baixa renda;  

II - garantia do abastecimento de água em 

quantidade suficiente para preservar a saúde 

pública e contribuir para o bem-estar social, e com 

qualidade compatível com as normas, critérios e 

padrões de potabilidade estabelecidos conforme 

previsto na legislação vigente.  

III - promoção e incentivo ao uso racional da 

água e à redução das perdas;  

IV - racionalização do emprego dos 

recursos disponíveis para a concessão de 

subsídios, com a opção de estruturas de subsídios 

simplificadas e precisas. 

Art. 14 A categoria Tarifa Social para a 

população de baixa renda corresponde a um 

benefício de 50% (cinquenta por cento) nas 

TARIFAS dos serviços de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário na faixa de consumo de 

0m³ a 10m³. O consumo excedente será faturado de 

acordo com as TARIFAS constantes nesta Estrutura 

Tarifária. 

§1º Para o USUÁRIO obter o benefício da 

Tarifa Social deverá efetuar seu cadastramento 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes 

critérios: 

I - Ser cadastrado na categoria residencial, 

junto a CONCESSIONÁRIA; 

II - Comprovar ser beneficiário de Programa 

de Proteção Social do Governo Federal ou 

Estadual; 

III - Tenha ligação cadastrada como apenas 

01 (uma) economia residencial em imóvel com área 

construída igual ou inferior a 50m²; 

IV - Possuir um consumo médio mensal de 

até 10 (dez) metros cúbicos; 

V - Tenha comprovado, através de seu 

histórico de consumo médio de energia elétrica nos 

últimos 12 (doze) meses, consumo igual ou inferior 

a 80 kWh, possuindo padrão de energia 

monofásico. 

VI -  Tenha renda familiar mensal 

comprovada de até 2 (dois) salários mínimos 

vigentes; 

VII - Não tenha débitos com a 

CONCESSIONÁRIA; 

VIII - Não possuir fonte alternativa de 

abastecimento, tendo como fonte exclusiva de 

abastecimento água da CONCESSIONÁRIA; 

IX - Os critérios acima são cumulativos.  

§2º O benefício da Tarifa Social será 

concedido apenas às ligações em que seus 

proprietários estejam com seus cadastros 

atualizados. 

§3º Os USUÁRIOS serão escolhidos entre 

os cadastrados, respeitando-se a data e horário do 

cadastramento e o limite de 15% (quinze por cento) 

do total de ligações residenciais. 

Art. 15 O benefício da Tarifa Social também 

será concedido às ligações que abasteçam 

proprietários em situação de comprovada carência, 

que sejam portadores de doenças graves, 

diagnosticada e atestada por médico da rede 

pública de saúde. 
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§1º A comprovação das doenças graves 

será feita por laudo pericial expedido por instituições 

de saúde pública do Município de Porto Alegre do 

Tocantins, Estado do Tocantins. 

§2º A comprovação de carência dar-se-á 

mediante Relatório Sócio Econômico, de execução 

e comprovação da própria CONCESSIONÁRIA em 

conjunto com AGÊNCIA REGULADORA. 

Art. 16 O benefício da Tarifa Social será 

concedido pelo período de 01 (um) ano, podendo 

ser renovável sucessivamente por igual período, 

mediante comprovação de todos os requisitos 

citados acima. 

Art. 17 Não havendo novo requerimento 

após o término da concessão do benefício, o 

mesmo será automaticamente cancelado, podendo 

ser novamente requerido após 06 (seis) meses da 

data do cancelamento. 

Parágrafo Único - Fica também cancelado 

o benefício caso não haja o pagamento de 03 (três) 

faturas, consecutivas ou não, pelo USUÁRIO, 

podendo ser requerido após 01 (um) ano da data do 

cancelamento. 

Art. 18 Os USUÁRIOS cujas ligações 

acusarem fraude de qualquer natureza perderá o 

direito ao benefício da Tarifa Social, podendo ser 

requerido novamente o benefício 02 (dois) anos 

após a data do cancelamento. 

Art. 19 Nos casos de cancelamento ou não 

concessão do benefício, o interessado poderá 

interpor recurso administrativo, devendo ser 

analisados e julgados pela CONCESSIONÁRIA e 

AGÊNCIA REGULADORA no prazo de 30 (trinta) 

dias após o protocolo. 

Art. 20 Quanto ao procedimento de para 

cadastro do usuário pleiteante ao subsídio da Tarifa 

Social, fica definido que: 

§1º Para o USUÁRIO:  

I – Se dirigir a uma agência de atendimento 

da CONSESSIONÁRIA e solicitar o cadastramento 

para acesso ao benefício; 

II – Aguardar a equipe da 

CONCESSIONÁRIA para visita de avaliação; 

§2º Para a CONCESSIONÁRIA:  

I – Prazo de 15 (quinze) dias para realizar a 

visita de avaliação e informar sobre a aprovação ou 

reprovação no acesso ao benefício da Tarifa Social; 

II – Preencher o questionário de 

caracterização e entregar o parecer ao interessado; 

III – Se o interessado atender aos requisitos 

de enquadramento, cadastrar o USUÁRIO como 

beneficiário do subsídio da Tarifa Social; 

IV – Caso o USUÁRIO não atenda aos 

requisitos para enquadramento no subsídio da 

Tarifa social, justificar os motivos da negação. 

Art. 21 Para efeito da cobrança das 

ligações hidro metradas deverão ser considerados 

os volumes medidos no hidrômetro conforme 

disposto no Anexo III. 

Art. 22 A cobrança dos SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES efetivamente prestados pela 

CONCESSIONÁRIA será de acordo com a lista de 

preços constantes no Anexo IV e poderá ser feita 

na própria fatura mensal dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

ou em documento específico de arrecadação, 

conforme opção do usuário. 

§1º A CONCESSIONÁRIA poderá propor à 

AGÊNCIA REGULADORA, ao longo do período de 

CONCESSÃO, a inclusão, substituição ou 
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eliminação de um ou de outro item dos serviços da 

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, para melhor 

adequação dos seus preços. 

§2º Todos os serviços não previstos e que 

tenham sua necessidade necessariamente 

determinada sendo de caráter contínuo, corrente ou 

esporádico só poderão ser orçados com base no 

SINAPI de época. 

Art. 23 É dever de o usuário garantir o 

direito da Concessionária de fiscalizar, a qualquer 

tempo, as instalações intradomiciliares do imóvel do 

usuário, bem como livre acesso aos imóveis, áreas, 

quintais ou terrenos quando tiver que realizar 

leituras, visitas de inspeção, limpeza, reparos ou 

remoção de instalação de água. 

Art. 24 A transferência do controle 

societário da CONCESSIONÁRIA estará sempre 

condicionada à prévia autorização do PODER 

CONCEDENTE, sob pena de rescisão contratual 

por caducidade, e deverá se dar condicionada ao 

atendimento de todas as exigências constantes do 

artigo 27 da Lei Federal n.º 8.987/95. 

Art. 25 É responsabilidade do Poder 

CONCEDENTE, da CONCESSIONÁRIA e da 

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO 

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 

garantir o exercício do controle social, conforme 

disposto na Lei Federal nº 11.445/2007, de 05 de 

janeiro de 2007, com destaque para o serviço 

correspondente ao abastecimento de água, 

fornecendo suporte ao Plano Municipal de 

Saneamento. 

 

  Porto Alegre do Tocantins, 26 de setembro 

de 2019. 

     

 

JOSELINO SILVA BISPO 

Presidente 

 


