RESOLUÇÃO Nº 005/2013
Dispõe sobre o reajuste tarifário anual e
aplicação da terceira parcela referente à
revisão extraordinária de tarifas da Empresa
Baiana de Águas e Saneamento S.A. –
EMBASA, conforme

tabela anexa, com

vigência a partir de 30 dias da data de sua
publicação; homologa a majoração das
tarifas e dá outras providências.

O Diretor Geral da AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DA BAHIA – AGERSA, no uso de suas atribuições regimentais dispostas
no artigo 13, II da Resolução AGERSA 001/2013, de acordo com a deliberação da
diretoria colegiada, conforme art. 7º, II, IV da Resolução AGERSA 001/2013 e tendo
em vista o quanto está disposto na Lei Estadual 11.172/2008 e na Lei Federal
11.445/2007, de acordo com a Ata da Reunião Extraordinária da Diretoria em
Regime de Colegiado nº 002/2013, de 06 de abril de 2013, em anexo,
RESOLVE:

Art. 1º - Homologar o reajuste tarifário 2013 da Empresa Baiana de
Águas e Saneamento, considerando os estudos apresentados através da Nota
Técnica AGERSA nº 002/2013, com base no que determina o artigo 4º, IV da Lei
12.602/2012 e Arts. 2º, III e 7º, IV da Resolução AGERSA nº 001/2013, em
conformidade com a fórmula paramétrica de reajuste tarifário aprovada pela Coresab
através da Resolução 002/2009, que ao ser aplicada alcança um Índice de Reajuste
Tarifário – IRT de 7,63 %. Ressalte-se que, conforme disposição da Resolução
AGERSA 003/2013, a data base do reajuste foi alterada para junho, tendo sido
considerado, portanto, para este reajuste, o período de maio de 2012 a maio de
2013 e, conforme Resolução AGERSA 004/2013 a data
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para publicação do ato de reajuste foi alterada para 06 de maio de 2013, passando o
reajuste a vigorar 30 dias da data de sua publicação;
Art. 2º - Considerar a aplicação da terceira parcela referente à revisão
extraordinária de 2011, qual seja, 7,45%, conforme a metodologia de aferição da
realização das Metas e Indicadores de Desempenho disposta na Resolução Coresab
004/2011;
Art. 3º - Aplicar, com base nos critérios para cálculo do Índice Redutor
– IR estabelecidos na Resolução Coresab 001/2012, um IR de 2,11 %, o que confere
ao prestador do serviço uma parcela referente à revisão extraordinária de 5,338 %,
em contraposição aos 7,45% anteriormente estabelecidos, conforme tabela do
Anexo I, perfazendo um quantum de 12,97%;
Art. 4º - Expurgar, de forma excepcional, 3,17% da parcela residual
da revisão extraordinária de 7,45%, em face do evento imprevisível denominado
“estiagem” que assola o Estado da Bahia e que mantém, até a presente data, 52
(cinqüenta e dois) Municípios cumprindo Planos de Emergência e Contingência
(Racionamento) de água.
Art. 5º - Manter, da terceira parcela da revisão extraordinária de 7,45%,
2,17% em virtude do desempenho da prestadora no que tange à meta
“Investimentos Realizados (R$)”. A prestadora investiu 59,5 % além da meta
estabelecida pelo órgão regulador, qual seja: foi estabelecida para 2012 a meta de
R$ 422 milhões em investimentos, tendo a Embasa investido no período, R$ 673.325
milhões, sendo R$ 422 milhões com recursos próprios, o que resultou no acréscimo
de 128.435 novas ligações de água, superando também a meta estipulada.
Art. 6º - Aprovar a nova Tabela Tarifária dos Serviços de Água e
Esgoto da Embasa, conforme Anexo II, que considera a soma dos índices
estabelecidos nos artigos 1º e 5º desta Resolução, perfazendo um quantum de
9,80%.
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Art. 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - A Tabela Tarifária da Embasa, em anexo (Anexo II), entra em vigor 30
dias após a publicação desta Resolução.

Salvador, 06 de maio de 2013.

RAIMUNDO MATTOS FILGUEIRAS
Diretor Geral
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ANEXO II
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