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RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 35/2016, de 10 de novembro de 2016.
SESSÃO nO 76/2016

Disciplina a cobrança pela disponibilidade do
sistema

de esgotamento sanitário operado
pela CORSAN, estabelecendo incentivos aos
usuários.

O CONSELHO SUPERIOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS
SERViÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Estadual n.o 10.931, de 09 de
janeiro de 1997, e

CONSIDERANDO que a conexão dos imóveis à rede pública de esgotamento
sanitário é medida que transcende a concessão do serviço público, impactando na
saúde pública, no meio ambiente, na ordenação urbanística, na gestão dos recursos
hídricos, bem como no desenvolvimento económico e social da população;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 45 da Lei Federal nO 11.445/2007, o qual

determina que toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis;
CONSIDERANDO o art. 18 da Lei Estadual nO 6.503/72, o art.

104 do Decreto

Estadual n.o 23.430/74, bem como o art. 137, parágrafo único, do Código Estadual

do Meio Ambiente, instituído pela Lei Estadual n.o 11.520/2000, que estabelecem a
obrigatoriedade de ligação das edificações à rede de esgotamento sanitário;

CONSIDERANDO o disposto no art. 102 do Regulamento de Serviços de Água
e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, homologado

pela AGERGS através da Resolução Homologatória nO 103/2014;
CONSIDERANDO o disposto no Termo de Cooperação Operacional firmado entre o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, a FAMURS, a AGERGS e a CORSAN em
21.05.2014,

que

estabelece

a

atribuição

à

Agência

de

normatizar

aspectos

relacionados à ligação dos imóveis à rede pública de esgotamento sanitário;
CONSIDERANDO o contido no expediente administrativo n.O 2317-3900/14-2;

RESOLVE:

)f-
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CAPíTULO I
DO OBJETO DA NORMA

Art. 1° Esta Norma tem por objetivo disciplinar a cobrança pela disponibilidade do
sistema

de

esgotamento

Riograndense de
autoridades

sanitário

Saneamento

competentes,

de

-

implantado

CORSAN,

outras

descumprir normas penais e

e

sem

medidas

operado

pela

prejuízo da

em

relação

Companhia

adoção,

ao

pelas

usuário

administrativas relacionadas ao dever

que

legal de

conexão ao sistema de esgotamento sanitário.

Parágrafo único. A cobrança pela disponibilidade será efetuada quando houver
condições técnicas de ligação do imóvel à rede de esgotamento sanitário e o
usuário não a solicitar nos prazos previstos nesta Resolução.

CAPíTULO 11
DAS DEFINiÇÕES

Art. 2" Para os fins desta Resolução, adotam-se as seguintes definições:

I - Caixa de Inspeção de Calçada: dispositivo no qual é feita a conexão do ramal
predial de esgoto com a instalação predial de esgoto, servindo para inspeção,
limpeza e desobstrução das canalizações.
11

-

Instalação

Predial

de

Esgoto:

conjunto

de

canalizações,

aparelhos,

equipamentos e dispositivos localizados internamente no imóvel, até a caixa de
inspeção de calçada, sob responsabilidade do usuário proprietário ou titular de
outro direito real sobre o imóvel;

111 - Ligação: ato de conexão do imóvel ao sistema público de esgotamento
sanitário;
IV -

Ramal

Predial de

Esgoto:

canalização compreendida entre a caixa de

inspeção de calçada e o coletor público, sob responsabilidade da CORSAN.
V -

Usuário:

pessoa

física

ou

jurídica

legalmente

representada,

titular

da

propriedade ou de outro direito real sobre o imóvel ou, ainda, o possuidor, com o
qual será celebrado o contrato de prestação do serviço de abastecimento de água

e esgotamento sanitário. Em se tratando de condomínio, este será

responsável pelo pagamento do serviço.

suário
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VI - Vistoria de Instalac;;iio Predial: procedimento aser efetuado pela CORSAN

para verificac;;iio da efetivac;;iio da ligac;;iio do esgoto do imavel, possibilitando a
conexiio a rede pu blica.

CAP[TULO 111
DA COBRANC;;A PELA DISPONIBILlDADE 00

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Art. 3° 0 valor da cobranc;;a pela disponibilidade do sistema de esgotamento

sanitario, quando 0 imavel niio estiver conectado a respectiva rede, sera definido
para 0 esgoto coletado e para 0 esgoto coletado e tratado, conforme 0 caso, de
acordo com

a Tabela de Tarifas homologada anualmente

pela AGERGS

e

disponfvel na pagina eletronica da CORSAN.
Art.

4°

Descontos

sucessivos

decrescentes

incidiriio

sobre

a

tarifa

de

disponibilidade de esgoto com 0 objetivo de incentivar a conexiio do imavel ao
sistema de esgotamento sanitario, conforme previsto no art. go desta Resoluc;;iio.

Art. 5° A cobranc;;a pela disponibilidade do sistema de esgotamento sera efetuada
com base no volume mensal de agua consumido.

CAPiTULO IV
DAS OBRIGAC;;OES DA CORSAN
Art. 60 Cabe a CORSAN, previamente ao inicio da cobranc;;a pela disponibilidade

do sistema de esgotamento e durante perfodo niio inferior a 60 (sessenta) dias,
realizar ampla campanha de comunicac;;iio social nos municfpios integrantes de
sua area de atuac;;iio para a conscientizac;;iio da popu lac;;iio sobre as obras
realizadas e a importancia da conexiio dos imaveis ao sistema de esgotamento
sanitario.

!i

10

Essas

ac;;6es

devem

incluir

material

informativo

especffico

impresso,

articulac;;iio com instituic;;6es publicas e privadas, bem como contato direto com as

comunidades beneficiadas pela rede de esgotamento sanitario.
!i

2" As

informac;;6es

a

serem

prestadas

pela CORSAN

deveriio

incluir

a

importancia da guarda do numero de protocolo aser fornecido pela Companhia ao
usuario referente ao pedido de vistoria da instalac;;iio predial de esgoto.

!i 3° A CORSAN devera informar ao Poder Concedente e a AGERGS, com 30
(trinta)

dias

de

antecedencia,

0

cronograma

de

implementac;;iio

das ac;;6es,

especffico para cada municfpio, incluindo a sua disponibilizac;;iio na
eletronica da Companhia e nas unidades de atendimento.

).
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Art. r Ap6s a realizalfâo das alföes referidas no art. 6°, a CORSAN devera emitir
aos usuarios nâo conectados notificalfâo de disponibilidade do sistema de
esgotamento sanitario, com aviso de recebimento, informando, no minimo, 0 que
segue:

I - prazo para solicitar a vistoria de instalalfâo predial para que seja efetuada a
conexâo ao sistema;

11 - prazos de carência para 0 inicio da cobranlfa da tarifa de esgoto e valores da
ligalfâo de esgoto;

111 - possibilidade de contratalfâo dos servilfos da CORSAN para a execulfâo da
instalalfâo predial de esgoto;

IV - custeio das obras necessarias para a instalalfâo predial de esgoto pela
CORSAN aos usuarios da categoria Residencial Social;
V - prazo para autorizalfâo expressa do usuario da categoria Residencial Social à
CORSAN para a execulfâo das obras de instalalfâo predial de esgoto;
VI - cobranlfa pela disponibilidade do sistema de esgotamento nos casos em que

a execulfâo das obras de instalalfâo predial para a conexâo à rede e a solicitalfâo
de vistoria de instalalfâo predial, ou a autorizalfâo do

usuario da categoria

Residencial Social, nâo sejam realizadas no prazo.

CAPjTULO V
DOS PRAZOS DE CARÊNCIA E DE COBRANl;A

Art. 8° Ap6s serem informados pela CORSAN a respeito da disponibilidade do
sistema de esgotamento sanitario, os usuarios terâo 0 prazo de 120 (cento e vinte)
dias, a contar do recebimento da notificalfâo de disponibilidade prevista no artigo

r, para a execulfâo da obra necessaria para a conexâo do im6vel à rede de
esgotamento e para a solicitalfâo de vistoria de instalalfâo predial.

!l 1° Ouando a solicitalfâo da vistoria de instalalfâo predial for efetuada em ate 30
(trinta) dias ap6s 0 recebimento da notificalfâo da CORSAN, 0 inicio da cobranlfa
da tarifa mensal de esgoto ocorrera somente 180 (cento e oitenta) dias ap6s a
efetiva Iigalfâo.
!l 20 Ouando a solicitalfâo da vistoria de instalalfâo predial for efetuada entre 31

(trinta e um) e 60 (sessenta) dias ap6s 0 recebimento da notificalfâo da CORSAN,
o inicio da cobranlfa da tarifa mensal de esgoto ocorrera somente 90 (noventa)

dias ap6s a efetiva Iigalfâo.
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9 3° Ouando a solicitac;:ăo da vistoria de instalac;:ăo predial for efetuada entre 61
(sessenta e um) dias e 120 (cento e vinte) dias apas o recebimento da notificac;:ăo
da CORSAN, o inicio da cobranc;:a da tarifa mensal de esgoto ocorrera somente 30
(trinta) dias apas a efetiva ligac;:ăo.

9 4° Ouando a solicitac;:ăo da vistoria for efetuada apas 120 (cento e vinte) dias
apas o recebimento da notificac;:ăo da CORSAN, năo havera car€mcia para o inicio
da cobranc;:a da tarifa mensal de esgoto.

9 5° Os valores referentes a tarifa de ligac;:ăo de esgoto serăo cobrados de acordo
com a Tabela B

(Prec;:o da

Ligac;:ăo de Esgoto)

integrante da Tabela VI 

Composic;:ăo de Prec;:os das Ligac;:6es Prediais de Ăgua e Esgoto da Tabela de
Tarifas da CORSAN.
Art. 90 Caso năo haja a solicitac;:ăo de vistoria de instalac;:ăo predial dentro do

prazo previsto no caput do artigo 8°, a CORSAN passara a cobrar mensalmente a
disponibilidade do servic;:o de esgotamento sanitario ate o pedido de vistoria de

instalac;:ăo predial pela usuario para a conexăo do imavel a rede de esgotamento,
conforme segue:
I - inicialmente, sobre o valor da tarifa de disponibilidade incidira um desconto de
50% (cinquenta por cento);

II - decorridos 90 (noventa) dias da aplicac;:ăo da cobranc;:a prevista no inciso I

deste artigo, sobre o valor da tarifa de disponibilidade incidira um desconto de
25% (vinte e cinco por cento);

III - decorridos 180 (cento e oitenta) dias da aplicac;:ăo da cobranc;:a prevista no

inciso II deste artigo, sobre o valor da tarifa de disponibilidade incidira um
desconto de 12,5% (doze e meio por cento).
IV - decorridos 180 (cento e oitenta) dias da aplicac;:ăo da cobranc;:a prevista no

inciso III deste artigo a tarifa de disponibilidade sera cobrada no valor integral.

9 1 ° A cobranc;:a prevista neste artigo sera efetuada tam bem em relac;:ăo aos
usuarios da classe Residencial Social que năo emitirem a autorizac;:ăo para a

execuc;:ăo das obras de que trata o art. 7", V desta Resoluc;:ăo.

9 2" Os descontos estabelecidos neste artigo năo constituirăo fator de reequilibrio
econ6mico-financeiro em favor da CORSAN.

Art. 10. A disponibilidade da rede de esgotamento sera cobrada na primeira fatura
emitida apas o vencimento dos prazos previstos nesta Resoluc;:ăo, considerando
se os prazos de car€mcia cabiveis, e perdurara ate que a instalac;:ăo predial de

esgoto do usuario seja aprovada pela CORSAN para a conexao il rede publica.
Paragrafo

unico.

Solicitada a

vistoria

de

instalac;:ao

predial

pela

usuario,

CORSAN devera realiza-Ia no prazo de ate 15 (quinze) dias.

1
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CAPiTULO VI
DA DESTINAC;Ao DOS VALORES COBRADOS

Art. 11. Os valores arrecadados pela CORSAN, referentes a disponibilidade do
sistema de esgotamento sanitario, serao contabilizados em rubricas contabeis

especfficas, devidamente identificados para a fiscalizagao da AGERGS.
Art. 12. Os valores arrecadados em decorrencia da cobranga pela disponibilidade
do sistema de esgotamento sanitario, descontadas as contribuig6es de PIS e
COFINS,

serao

instalag6es

destinados

prediais de

ao

esgoto

custeio,

pela

para

usuarios enquadrados

os

CORSAN,

da

adequagao

das

na categoria

Residencial Social.

Paragrafo unico. A CORSAN podera, para 0 custeio de que trata 0 caput deste
artigo utilizar tambem recursos provenientes de outras fontes.
Art. 13. 0 saldo da arrecadagao decorrente da cobranga pela disponibilidade do
sistema

de

esgotamento

sanitario,

descontadas

as

contribuig6es

de

PIS

e

COFINS, sera apurado anualmente pela AGERGS e convertido em desconto nas
tarifas de esgoto para os usuarios conectados, a partir da data-base definida para

os reajustes e as revis6es tarifarias.
Art. 14. A destinagao dos valores arrecadados decorrentes da disponibi1idade sera

reavaliada pela AGERGS na revisao ordinaria a ser realizada em 2019.

CAPiTULO VII
DAS INFORMAC;OES AO USUARIO
Art. 15. As faturas mensais de prestagao dos servigos de agua e esgoto, emitidas
ap6s a notificagao dos usuarios prevista no artigo 7", deverao conter aviso sobre a
cobran9a de disponibilidade que sera aplicada nos casos em que nao houver

conexao a rede nos prazos estabelecidos.
Art. 16. 0 valor cobrado pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitario
devera estar devidamente discriminado nas faturas, de forma a permitir facil
identifica9ao por parte dos usuarios.
Art. 17. Para informa9ao sobre prazos e descontos tarifarios, a CORSAN devera
emitir comunicado aos usuarios nao conectados, para cada prazo decorrido,
conforme os incisos 1, 11, III e IV do art. 90 desta Resolu9ao.

CAPiTULO VIII
DAS OBRAS DE INSTALAC;Ao PREDIAL DE ESGOTO

q.
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Aгt. 18. As obras de instalac;ao predial de esgoto de responsabilidade do usuario
рага а сопехао do im6vel ао гата' predial de esgoto poderao ser executadas рог
meios pr6prios ои mediante contrato especffico firmado сот а CORSAN.
Aгt. 19. Quando houver, рог paгte do usuario, interesse ет realizar obras de sua
responsabilidade рог meio de contrato especffico сот а CORSAN, esta devera:

1 - elaborar о orc;amento dos servic;os de instalagao predial de esgoto, informando
as сопdigбеs de pagamento, Ьет сото os prazos de ехесис;ао е de garantia do
servic;o;

11 - оЫег о aceite do usuario по orc;amento;
111 - executar о servic;o de instalac;ao predial de esgoto;
IV - iniciar а соЬгапс;а regular do servic;o de esgotamento sanitario nos termos do

Regulamento de Servic;os de Agua е Esgoto da Companhia Riograndense de
Saneamento, considerando as carencias е descontos dispostos по aгtigo 80 desta
Resoluc;ao.
Э 1 о Os servic;os orc;ados deverao contemplar todas as etapas necessarias рага

que seja efetivada а

instalac;ao

predial de

esgoto,

incluindo о

projeto е

а

ехесис;ао.
э 20 Efetuado о pedido de orc;amento pelo usuario, а CORSAN devera apresenta

10 по prazo de ate 60 (sessenta) dias.
Э 30 Ficam suspensos todos os prazos previstos nesta Resoluc;ao enquanto о

usuario estiver aguardando ас;ао da CORSAN, tanto рага а apresentac;ao do
orc;amento quanto рага а ехесис;ао dos servic;os necessarios 11 instalac;ao predial
de esgoto.
Э 40 Os eventuais resultados financeiros da CORSAN, decorrentes dos contratos

de ехесис;ао de obras referentes 1IS iпstаlаgбеs prediais de esgoto contratadas
pelos

usuarios

па

forma

deste

aгtigo,

serao

contabilizados

сото

receitas

complementares, reveгtendo рага а modicidade tarifaria рог ocasiao das геvisбеs

ordinarias.

CAPITULO IX
DAS DISPOSI<;OES FINAIS

Aгt. 20. А CORSAN пао podera efetuar а соЬгапс;а реlа disponibilidade se os
prazos рага сопехао estabelecidos nesta Resoluc;ao пао forem observados ет

decorrencia de sua responsabilidade.

9.
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Art. 21. Fica facultado ao usuano recorrer ii AGERGS em razao da cobranga
efetuada peia CORSAN, no prazo de 10 (dez) dias, contados da apresentagao da
fatura.

li 1° O recurso devera ser apresentado pelo usuario ou seu procurador, por
escrito, juntamente com eventuais documentos existentes.

li 2° O recurso nao tera efeito suspensivo da cobranga.

li 3° O usuario tem direito a devolugao da quantia cobrada indevidamente por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de corregao monetaria e juros
legais salvo engano justificado.

li 4° O recurso seguira o procedimento estabelecido em norma especifica da
AGERGS para o processo administrativo.
Art. 22. Fica inclufda na Tabela de Tarifas da CORSAN, aprovada peia Resolugao
Homologat6ria 188/2016, coluna com a definigao da tarifa de disponibilidade do
sistema de esgotamento sanitario para o esgoto tratado, bem como tratado e
coletado, conforme Anexo I desta Resolugao.
Art. 23. Fica alterada a Tabela B (Prego da Ligagao de Esgoto) integrante da

Tabela VI - Composigao dos Pregos das Ligag6es Prediais de Agua e Esgoto da
CORSAN

da

Tabela

de

Tarifas

da

CORSAN,

aprovada

peia

Resolugao

Homologat6ria 188/2016, conforme Anexo II desta Resolugao.
Art. 24. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.
Art.

25.

Revogam-se as disposig6es em contrario, em especial a Resolugao

Homologat6ria nO 1240/2010.

Ag€mcia Estadual de Regular;āo dos Servir;os Publicos Delegados do Rio Grande
do Sul-AGERGS, Sala do Conselho Superior, em 10 de novembro de 2016.

Isidoro Zorzi
Conselheiro no Exercicio

efJep 5. CYJ

E'eiora

Conselh ira

Joao Na nto

i1v Martins

a Silva

C nselheir

latora

=-7
Luiz Dahlem
Conselheiro
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ANEXO I

ÀGUA
TARIFA

SOCIAL

BAslCA

DISPONIBILIDADE DO
ESGOTO

PRE<;O

SERVI<;O

BASE

BÀSICO

BICAPUBUCA

2,35

RESIO.Ae Al

1,98

mJ exC9denle

4,90

RESIDENCIAL B

4,90

COMERCIAL Cl

4,90

m
EMPRESARIAL

ESGOTO

CATEGORIA
TARIFA MINIMA COLETADO TRATADO
SEM HIDR.

9,31

32,82

9,31

29,14

23,22

72,22

23,22

72,22

OLETADO

TRATADO

PRE<;O m' PRE<;O m' PRECO m' PRECO m'
1,18

1,65

2,35

3,29

0,99

1,39

1,98

2,78

2,45

3,43

4,90

6,86

2,45

3,43

4,90

6,86

2,45

3,43

4,90

6,86

2,79

3,90

S,57

7,80

excedente

5,57

COMERCIAL

5,57

41,43

152,83

2,79

3,90

5,57

7,80

PUBLICA

5,57

82,74

194,14

2,79

3,90

5,57

7,80

INDUSTRIAL

6,33

82,74

293,05

3,17

4,43

6,33

8,86

Observac;6es:

O Prec;o Base do m3 de agua e variavel aplicando-se a Tabela de Exponenciais em anexo.
O Valor de 8gua è calculado de acordo com a F6rmulaPB x C" acrescido do ServiQo 8aslco.

Nas categorias Res A e Al cujo consumo exceder a 10 lli. o Preqo Base do m3 excedente
sera calculado de acordo com o Prec;o Base da categoria Res. B.

Na categoria C1 cujo consumo exceder a 20 ni, o Prec;o Base do m3.excedente
sera calculado de acordo com o PreQO Base da categoria Comerclal.

O Esgoto sera cobrado de acordo com o consumo ou do volume minimo da categoria.
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AGERGS

ANEXO II

TABELA B - PREGO DA L1GAGÀO DE ESGOTO EM R$

LIGAGÀO DE ESGOTO

PVC/ MANILHA DE GRÈS

com carancia de 6 (seis) meses

10,72

com carancia de 3 (tras) meses

21,48

com caran cia de 1 (urn) mas

36,88

sem carEmcia

46,11

1\

i-
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AGERGS

ANEXO 111
TABELAI
TARIFA DE ESGOTO

RESUMO PRAZOS DE САRЁNСIА
Sollcltat;ao de vlstorla

Periodo de Сагёпсlа da

Preo da Llgao

(а contar da notlflc8t;30)

Tarlfa de Esgoto

(RS)
10,72

10 mes

6 meses

z:' mes

З rneses

'у ао 40теs

1 mes

Ap6s 40 mes

соЬгащ:а imediata

21,48
36,88
46,11

TABELAII

TARIFA DE DISPONIBILIDADE
RESUMO PRAZOS Е DESCONTOS

Inicla da СоЬгапtra
(арб. notlllcaao)

Desconto sobre а Tarlfa

40 теs

50%

З meses

-,о mes

25%

6 meses

13" те.

12,5%

6 meses

190 mes

0%

ate а сопехао

1) Conforme

Anехо

1.

de DI.ponlbIlldade'

Таbelа

de

Tarifas

рага

Durao do Desconto

Tratado

оо

CoIelado

tюmologаdo

anualmente pela AGERGS. О valor final da falura sera calculado com base по volume de
agua consumido
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