EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitória (ES), quinta-feira, 30 de Junho de 2022.
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RESOLUÇÃO ARSP Nº 055, DE 28 DE JUNHO DE 2022
Autoriza o reajuste das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan, e promove alterações na descrição dos critérios para
concessão da tarifa social.
A Diretoria Colegiada da Agência de Regulação de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais dispostas
nos arts. 17 e 18 da Lei Complementar nº 827, de 30 de junho de 2016, alterada pela Lei nº 954, de 2 de
setembro de 2020;
Considerando que a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, atualizada pela Lei 14.026, de 15 de julho
de 2020, em seu art. 23, inciso VIII, define que caberá à entidade reguladora editar normas relativas às
dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, abrangendo, dentre outros aspectos, o
regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;
Considerando que esta mesma Lei, em seu art. 12, § 1º, inciso II, versa que a entidade de regulação deve
definir as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços
prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;
Considerando que nos termos do art. 37 da referida Lei Federal, o reajuste das tarifas de serviços públicos de
saneamento básico será realizado observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses;
Considerando que os municípios de Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Anchieta,
Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba,
Cariacica, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins,
Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Irupi, Iúna, Mantenópolis, Marechal Floriano,
Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de
Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Venda Nova do
Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória, delegaram à ARSP a regulação, controle e
fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por meio da celebração
de convênios de cooperação.
Considerando o disposto na Nota Técnica ARSP/DP/ASTET nº 05/2022, assim como as contribuições recebidas
na Consulta Pública nº 03/2022 realizada no período de 07 a 23 de junho de 2022;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o reajuste das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
prestados pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan, aplicáveis aos municípios regulados pela
ARSP, conforme tabelas de tarifas constantes do Anexo I.
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Art. 2º As tarifas atuais serão atualizadas em 13,09% (treze vírgula nove por cento), com vigência no período
de 01 de agosto de 2022 a 31 de julho de 2023.
Art. 3º O Anexo da Resolução ARSP nº 51, de 19 de agosto de 2021, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 3º ........................................................................................
........................................................................................

II. Residencial – Coletivo: imóvel utilizado para fins exclusivamente de moradia, composto por mais de
uma economia e único medidor;
........................................................................................." (NR)
"Art. 5º ........................................................................................
........................................................................................

I – Residencial Social I: família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –
“CAD Único”, com renda familiar mensal per capita enquadrada em situação de pobreza ou extrema
pobreza, nos termos definidos pelo Programa Auxílio Brasil ou outro que venha a substituí-lo;
II – Residencial Social II: família inscrita no Programa do Benefício de Prestação Continuada da
Assistência Social – BPC ou no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – “CAD
Único”, com renda familiar mensal per capita acima do valor enquadrado como em situação de pobreza,
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