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ARSAE-MG ELABORA
1ª RESOLUÇÃO DE ESGOTO NO
BRASIL

Tarifas de água e esgoto de Itabira
terão reajuste médio de 10,43%

Projeto “ZAP Arsae” é finalista no 3º
Prêmio Inova Minas Gerais

Mais: Arsae-MG participa de Audiência Pública que discute ampliação do abastecimento

de água em Itabira • Arsae-MG edita Resolução que normatiza envio de informações
pelos prestadores • GIO cria ferramenta de Monitoramento e Avaliação da Base de Dados
Operacionais • GFO promove fiscalizações com foco no tratamento de efluentes • Arsae
homologa tabela de preços e prazos de serviços não tarifados da Copanor • Arsae-MG
participa de solenidade de assinatura do Pacto das Águas em Teófilo Otoni

Arsae-MG elabora 1ª
Resolução de esgoto no Brasil
Após um período de intensas discussões internas que tiveram início
com a criação de um Grupo de Trabalho e a abertura do período de
Consulta onde houve centenas de
manifestações, a Arsae-MG elaborou a Minuta da Resolução que estabelece as condições específicas da
prestação e utilização dos serviços
públicos de esgotamento sanitário, a
serem providos pelos prestadores de
serviços de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário regulados pela Agência.
O texto da Minuta de Resolução de
Esgoto visa normatizar os aspectos
técnicos que deverão ser cumpridos,
melhorar a qualidade da prestação
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do serviço de esgotamento sanitário,
contribuindo para a promoção da
saúde pública e proteção do meio
ambiente, desde o tratamento dos
efluentes líquidos, até a sua adequada disposição final.
A gerente de Regulação Operacional Lívia Gamboge explica que
devido à inexistência de uma norma própria que abordasse as regras
para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário e com base na
experiência das fiscalizações procedidas entre os anos de 2011 e 2017,
verificou-se a necessidade de elaborar uma Minuta de Resolução específica sobre o tema. “Munidos de informações técnicas apuradas, o
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Grupo de Trabalho formado por diversos servidores da Agência elaborou o texto da Minuta de Resolução
que foi apresentada e discutida com
o Coordenador de Regulação e Fiscalização Operacional, Rodrigo Polizzi.
A gerente destaca que cada dispositivo redigido foi proposto com o intuito de solucionar, especialmente,
questões já observadas pelos Agentes Fiscalizadores da Agência nas
vistorias realizadas nos municípios e
distritos do estado no que se refere à
prestação de serviço de esgotamento sanitário. “Assim sendo, a Arsae-MG
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se propõe a realizar uma regulação
eficiente e baseada em evidências,
evitando assim, quaisquer impactos
regulatórios injustificados perante os
prestadores de serviços”, explica.
A Minuta de Resolução e a respectiva Nota Técnica que tratam do tema
foram encaminhadas no dia 19 de
outubro à Procuradoria da Agência
para apreciação e emissão da Nota
Jurídica. Após a aprovação dos documentos pela Procuradoria, a Arsae-MG poderá realizar a Consulta e
Audiência Públicas da 1ª Resolução
Específica de Esgoto do Brasil.
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Tarifas de água e esgoto de Itabira terão
reajuste médio de 10,43%
A partir do dia 13 de novembro de
2018, as tarifas de água e esgoto de
Itabira terão um reajuste médio de
10,43%. O índice foi autorizado pela
Arsae-MG (Agência Reguladora de
Serviços de Abastecimento de Água
e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais) e a Resolução
115/2018 foi publicada no “Minas Gerais” no dia 12/10.

rifa Social, com os mesmos serviços e
o mesmo perfil de consumo, pagará
R$ 23,61, o que significa uma redução
de 50% com relação ao residencial
normal.

As alterações nas contas irão variar
de acordo com as categorias (residencial, residencial tarifa social, comercial, industrial e pública), faixas de
A Arsae-MG ressalta que os valores leconsumo e serviços (água e esgoto).
vam em consideração a capacidaDessa forma, o usuário residencial que de de pagamento da população de
possui os serviços de água e esgoto e Itabira, ou seja, os moradores da cidaconsome 10m³ (10 mil litros) receberá de não irão comprometer mais que
uma fatura mensal de R$ 47,02, o que 3% (valor estabelecido pela ONU) da
representa um acréscimo de R$ 2,47. renda domiciliar familiar com o pagaJá o consumidor enquadrado na Ta- mento das faturas de água e esgoto.
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A Agência Reguladora informa ainda que o reajuste tarifário anual foi calculado e autorizado a pedido do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto)
de Itabira e tem o objetivo de recompor o nível de receita real do prestador
de acordo com a variação de custos como energia elétrica, pessoal, entre
outros, causada pela inflação.
A Nota Técnica que detalha o cálculo está disponível no site
www.arsae.mg.gov.br
na seção Tarifas > Reajustes Tarifários > SAAE Itabira.

Arsae-MG participa de Audiência Pública
que discute ampliação do abastecimento
de água em Itabira
A Arsae-MG participou no dia 10 de outubro em Itabira de uma Audiência
Pública para discutir a possibilidade do SAAE (Serviço Autônomo de Água e
Esgoto) da cidade realizar uma Parceria Público-Privada (PPP) para fazer a
expansão do sistema municipal de abastecimento por meio da captação,
adução e tratamento de água do rio Tanque.
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O diretor-geral da Agência, Gustavo
Cardoso, abriu o evento e destacou o
papel da regulação, a quem compete acompanhar todas as etapas do
projeto, além de fiscalizar a execução
e realizar - caso a PPP seja realmente
concretizada - o cálculo do impacto
tarifário visando sempre a modicidade tarifária. “Iremos acompanhar todas as fases desse processo, mas precisamos destacar a autonomia que
o Saae possui para decidir acerca
desse empreendimento, que visa garantir uma segurança hídrica para a
população Itabirana nos próximos 30
anos”, destacou o diretor.

Para o diretor-presidente do Saae
de Itabira, Leonardo Ferreira, que fez
uma apresentação aos presentes, a
PPP possibilitará a captação de 200
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litros de água por segundo (l/s), evitando que nos períodos de estiagem,
como já ocorre, a população sofra
com a falta d´água. “O Saae não
conseguiria por meios próprios custear essa obra sozinho, então o caminho encontrado foi buscar investimentos privados a fim de garantir o
abastecimento”, afirmou. Ele destacou o importante papel desempenhando pela Agência Reguladora.
De acordo com Leonardo, o projeto
da Estação de Tratamento de Água
(ETA) do Rio Tanque é a única solução
a longo prazo para o abastecimento
municipal. “Com essa nova fonte, a
cidade terá capacidade para atrair
novas indústrias. É um investimento da
ordem de R$ 50 milhões, mas estamos
cientes que não resta outro caminho
senão realizar a modernização, ampliação, manutenção e operação do
Sistema Produtor do Rio Tanque, sendo este projeto o mais indicado para
atendimento ao interesse público dos
cidadãos”, garantiu.
Além do diretor Gustavo Cardoso,
participaram da Audiência Pública o
gerente de Ativos Regulatórios, Márcio Otávio e o analista de Regulação,
Lucas Oliveira.
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Projeto “ZAP Arsae” é finalista no 3º
Prêmio Inova Minas Gerais
Proposta foi apresentada pela servidora Lívia Gamboge

A gerente de Regulação Operacional da Arsae-MG, Lívia Gamboge, é
uma das finalistas do Prêmio Inova de
Minas Gerais na categoria “Ideias Inovadoras Implementáveis”. A servidora apresentou o Projeto “Zap Arsae:
uma nova forma de diálogo com o
usuário”.
De acordo com a gerente, o objetivo da proposta é instituir o aplicativo WhatsApp como opção de meio
de comunicação instantânea entre
a Agência e os usuários dos serviços
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário oferecidos pelos prestadores regulados. “A ideia é
publicar uma Resolução Normativa
regulamentando a utilização do aplicativo. Acredito que representará
um avanço não apenas tecnológico,
mas uma mudança de comportamento, já que a história da administração pública vem sendo registrada
basicamente em papel impresso”,
comenta.
Para Lívia, com a implantação do
aplicativo, se iniciaria um novo tipo
de processo de trabalho, menos burocrático e muito mais sustentável.
“Além disso, não há nenhum tipo de
custo financeiro para a sua execução,
tão somente o benefício imediato
para os usuários com a simplificação
do procedimento de atendimento”,
acredita.
INÍCIO

Legislação
A servidora explica ainda que a medida apresentada está de acordo
com um dos princípios que norteia a
Administração Pública previsto no artigo 37 da Constituição Federal que
trata da eficiência que busca pela
produtividade e pela economicidade, mediante a redução do gasto
do dinheiro público baseado na prestação de serviços com rendimento
funcional. “A comunicação via WhatsApp é muito mais rápida e vantajosa, haja vista a economia significativa
que será feita pelos usuários, pela Arsae-MG e, consequentemente, pelo
Estado”, reforça.
Outro ponto destacado é que a
Constituição, em seu art. 37, § 3º, inciso I, diz que os usuários dos serviços
públicos devem ter meios de “participação” na Administração Pública.
Uma das formas de atuação é a possibilidade de fazer reclamações e sugestões quanto à qualidade dos serviços públicos prestados.
Soma-se a isso o fato de que desde
o último dia 25 de junho de 2018 está
em vigor a Lei Federal 13.460/2017
(Código de Defesa dos Usuários dos
Serviços Públicos) que dispõe sobre
participação, proteção e defesa dos
direitos do usuário dos serviços públicos, sendo estabelecidas diversas
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normas para supressão de formalidades e de exigências cujo custo
econômico ou social seja superior ao
risco envolvido. A Lei trata também
da aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos

e procedimentos de atendimento ao
usuário e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das
informações e regulamenta o art. 37,
§ 3º, inciso I da Constituição.

Boas práticas
A gerente conta que o “Zap Arsae” se mostrou inovador para ser empregado
em outros órgãos e entidades do Estado, como a Ouvidoria Geral do Estado
(OGE), a Secretaria de Educação (SEE), o Departamento Estadual de Trânsito
de Minas Gerais (DETRAN-MG), o Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais (Ipsemg), entre outros. “Por fim, convém ressaltar que
esse novo formato de diálogo vai ao encontro das novas diretrizes do Governo do Estado, no que tange à implantação ocorrida do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI)”, completa.
O Poder Judiciário dos Estados de Goiás e Paraná possuem como opção o
uso do WhatsApp para realizar intimações, sendo que esse recurso não infringe a legislação vigente, já que a intimação pode ser feita por qualquer meio
de comunicação idôneo e o Código de Processo Civil estipula a adoção de
meio eletrônico sempre que possível para a simplificação da comunicação
entre as partes e o âmbito forense.

Prêmio Inova
A 3ª edição do Prêmio Inova Minas Gerais possuiu como objetivo estimular
entre os servidores estaduais a criação e implementação de ideias inovadoras que venham a contribuir para a melhoria na prestação dos serviços
públicos ou sirvam de referência para outras iniciativas, colaborando para
aprimorar a atuação governamental, sendo que o Concurso foi dividido em
duas categorias: “Iniciativas Implementadas de Sucesso” e “Ideias Inovadoras Implementáveis”.
O projeto “ZAP ARSAE: uma nova forma de diálogo com o usuário” concorreu
com outros 159 trabalhos. Desses, 143 foram aprovados e, na última fase de
avaliação, foram selecionados 10 finalistas. O resultado deverá ser divulgado
em novembro.
INÍCIO
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Arsae-MG edita Resolução que
normatiza envio de informações pelos
prestadores
A Arsae-MG publicou no dia 27 de
setembro a Resolução nº 114 que
normatiza o envio de informações
por parte dos prestadores regulados. A decisão trata de mais de 300
informações rotineiras divididas em
14 bases de dados operacionais e
cinco bases econômicas, determinando a periodicidade, a frequência
e um formato padrão de envio, além
da criação do Requerimento de
Informações, que deverá ser utilizado
para todas as solicitações de informação eventuais aos prestadores.
“Esta Resolução é um trabalho inovador, que obrigará todos os prestadores regulados a fornecerem as
principais informações operacionais
e econômicas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário em formato padronizado
e com prazos e periodicidade determinados”, explica a gerente de
Informações Operacionais, Gizele
Borba. Para ela, a regulamentação
do trâmite de informações entre os
prestadores de serviços regulados e
a Agência proporcionará a melhoria
da qualidade e do conteúdo das
informações. “Por consequência, a
melhoria das informações permitirá
maior otimização e efetividade nos
processos fiscalizatórios e de revisão
tarifária, dentre outras atividades
inerentes à Agência e contribuirá
INÍCIO

para que a Arsae-MG realize o monitoramento da qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
de maneira mais eficiente e eficaz,
de forma a resultar em melhores serviços para o usuário”, garante.
Ainda de acordo com a gerente, a
elaboração da Resolução de Envio
de Informações foi de responsabilidade das gerências de Informações
Operacionais e de Informações
Econômicas. “Mas durante o processo de construção, foram realizadas
duas consultas internas para buscar
contribuições de todos os servidores,
a fim de que o produto final atendesse, da melhor forma possível, as diversas necessidades de informações
de todos os setores da agência”,
detalha.

A Resolução começa a valer 180
dias após a publicação, ou seja,
dia 27 de março de 2019.
Segundo a gerente, este prazo
foi necessário para que os prestadores tivessem tempo de se
organizar, a fim de atender plenamente os requisitos da Resolução.
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GIO cria ferramenta de Monitoramento e
Avaliação da Base de Dados Operacionais

A GIO (Gerência de Informações
Operacionais) apresentou um novo
instrumento de trabalho que promete
aprimorar as atividades da regulação,
bem como refletir em melhorias na
prestação dos serviços regulados. Trata-se do Monitoramento e Avaliação
das Bases de Dados Operacionais.

A partir de 19 bases de dados disponíveis na GIO, a equipe elaborou um
instrumento que tem o objetivo de
identificar as constatações relativas
às ausências de informações, inconsistências e mau desempenho. Em
um primeiro momento, será feito um
diagnóstico da situação dos sistemas,
municípios e distritos operacionais,
com identificação, quantificação e
INÍCIO

qualificação dos problemas verificados. Posteriormente, as constatações
serão averiguadas com os prestadores de serviços. “Será aberto um processo dentro do SEI (Sistema Eletrônico de Informações) onde estarão os
problemas identificados a partir da
análise dos dados dos prestadores e
será possível acompanhar e avaliar
eventuais medidas corretivas”, esclarece.
De acordo com a gerente Gizele Borba, a ideia surgiu da percepção de
que a utilização das bases de dados pela GIO estava aquém do que
poderia ser feito diante da quantidade e qualidade das informações.
“Achávamos que poderíamos contribuir mais com os trabalhos realizados
na Agência, especialmente diante
de um cenário onde as fiscalizações
in loco tiveram que ser reduzidas e
também houve perdas no quadro de
funcionários”, explicou. Além disso,
há uma carência de posicionamento sobre as informações recebidas
e o número de demandas que chegam é maior do que aquelas que são
atendidas.
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Impactos

gulados terão que se responsabilizar,
ainda mais, pela veracidade do que
é repassado à Agência. “É uma iniciativa muito importante, pois qualifica as informações recebidas, faz
análise crítica e criteriosa, dá retorno
e força o prestador a refletir sobre a
informação passada e, ao longo do
tempo, melhora a qualidade do serviço prestado”, afirmou o diretor geral Gustavo Cardoso.

Para a GIO, o Monitoramento irá permitir que os servidores tenham um
panorama sobre a situação de um
município específico em uma única
ferramenta, uma planilha de fácil
acesso e autoexplicativa. Outro ponto é que as informações reunidas em
um único documento poderão subsidiar, de forma mais ágil e simplificada, reuniões, fiscalizações, entrevistas
e todo tipo de ações que necessitam A princípio, o Monitoramento poderá
de busca prévia de informações.
ser aplicado aos municípios atendiPara os prestadores, será uma forma dos pela Copasa, com a entrada em
de verificar que os dados enviados vigor da Resolução de Informações o
à Arsae-MG estão tendo direciona- trabalho será estendido a todos os remento e retorno. A partir disso, os re- gulados.

Processo Simplificado

INÍCIO
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GFO promove fiscalizações
com foco no tratamento de efluentes
Entre os dias 17 e 21 de setembro, o
gerente de Fiscalização Operacional
Henrique Barcelos e o fiscal Marcelo
de Freitas estiveram nos municípios de
Curvelo e Três Marias. O objetivo foi
realizar uma fiscalização operacional
do serviço de esgotamento sanitário,
com foco no tratamento de efluentes
sanitários no Brasil, uma vez que em
ambos os municípios a Copasa está
implantando um processo inovador
de pós-tratamento para melhoria da
eficiência das estações.

Henrique aponta que em Curvelo
o lançamento é realizado em um ribeirão de baixa vazão, intermitente,
o que por vezes causa desconforto
à população e ao prestador, ainda
que a Estação de Tratamento de Esgoto alcance a eficiência mínima
exigida em norma. “Para a solução
dos problemas, a Copasa decidiu inINÍCIO

vestir na implantação de unidades
de pós-tratamento. As novas unidades, construídas com pessoal próprio
do Prestador e sob coordenação do
Setor de Efluentes, acrescentam um
processo físico-químico de floculação
e decantação, até então não utilizados para esse fim pela Companhia”,
explica
Além do pós-tratamento, o distrito,
que compreende Curvelo e Três Marias, deseja melhorar o projeto paisagístico das estações, o que favorecerá visitas guiadas mais didáticas
para a população, com foco nas
escolas. A equipe de fiscalização da
Arsae-MG sugeriu ainda uma aproximação maior com o Ministério Público, para que a eficiência das estações seja de conhecimento de
todos, evitando problemas de alinhamento de informação. “As estações
já estão trabalhando com eficiência
acima dos 90% para remoção de sólidos e DBO (Demanda Bioquímica
de Oxigênio). Apesar desses números, todo o procedimento ainda está
em fase de testes e análises laboratoriais para confirmação da eficiência
para outros parâmetros não menos
importantes, mas sabe-se que os representantes do poder concedente
e usuários já estão satisfeitos com a
ação”, afirma o gerente.
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Fiscalização Distrital
Nos últimos meses, a Coordenadoria de Regulação Operacional tem colocado em prática o projeto da Fiscalização Distrital que consiste em avaliar
a Copasa por Distritos através de uma ferramenta criada pela Gerência de
Informação Operacional e então realizar a fiscalização nos municípios que
apresentarem piores indicadores.
O gerente explica que o processo é realizado através de uma análise de
diversos dados dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e estabelece uma comparação entre diferentes municípios de um
mesmo distrito. “Durante um mês, a GFO avaliou os dados do Distrito de Betim e identificou a necessidade de visitar os municípios de Maravilhas e São
Joaquim de Bicas. As fiscalizações em campo foram realizadas na primeira
semana de outubro”, explica.
O Projeto de Fiscalização Distrital, que utiliza de informações e indicadores
operacionais – obtidos por meio das bases de dados da Copasa que são
recebidas, consolidadas e atualizadas pela GIO - permite a avaliação à distância dos serviços prestados considerando duas unidades de análise: os municípios e os distritos operacionais. “Ainda em fase de testes, espera-se que
essa prática aumente a atuação da Arsae-MG, estabelecendo uma rotina
de fiscalizações ativas geradas em demandas internas da Agência conforme necessidades observadas através do gerenciamento das informações”,
finaliza o gerente.

INÍCIO
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Arsae homologa tabela de preços e
prazos de serviços não tarifados da
Copanor
Homologação visa garantir a legalidade da cobrança
pelos serviços, evitar abusos de
preços e estabelecer
prazos adequados para os
prestadores
A Arsae-MG homologou no dia 26 de
outubro a tabela de preços e prazos
de serviços não tarifados da Copasa
Serviços de Saneamento Integrado
do Norte e Nordeste de Minas Gerais
S/A - Copanor. Com a Resolução 116,
o objetivo é garantir a legalidade da
cobrança pelos serviços não tarifados, evitar abusos de preços, estabelecer prazos adequados, bem como
as sanções aplicadas pelo prestador
aos seus usuários.
São exemplos desses serviços “não
tarifados”, análises laboratoriais de
qualidade de água, aferição de hidrômetro, abastecimento com caminhão-pipa, ligação do imóvel às
redes do prestador e remanejamento
de ramal solicitado pelo usuário, entre outros.

dão explica que as tabelas constantes
na Resolução são apresentadas todos os anos pelos prestadores com a
indicação de preço e prazo para um
conjunto de serviços oferecidos aos
usuários e que a homologação anual
proporciona a recomposição de
preços necessária em função da inflação e após um período determinado. “Anualmente, a Arsae-MG avalia
se os novos preços estão de acordo
com um índice de inflação determinado, no caso, o INPC, e verifica se
os prazos dos serviços apresentaram
alguma alteração”,explica.

Em termos de impacto para os
usuários, o coordenador afirma que,
por meio dessa homologação, a
Agência avalia se não existem abusos
por parte do prestador. “Caso exista
alguma alteração significativa e fora
O coordenador técnico de Regu- do que é esperado, questionamentos
lação e Fiscalização Econômico-Fi- são feitos e reavaliações de preços e
nanceira, Raphael Castanheira Bran- prazos podem ser realizados”, afirma.
14
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Arsae-MG participa de
solenidade de assinatura do
Pacto das Águas em Teófilo Otoni

A Arsae-MG participou no dia 27 de
setembro da Solenidade de Assinatura do Pacto das Águas na comunidade de Cabeçeiras de São Pedro em
Teófilo Otoni, que integra o Programa PróMananciais desenvolvido pela
Copasa. O servidor Lucas Oliveira Cesar esteve no evento que representa
o momento em que todos os atores
sociais mobilizados assinam o termo
de responsabilidade dando o pontapé inicial no projeto, que visa preservar os mananciais utilizados para
o abastecimento público e promover
o envolvimento das comunidades na
proteção do meio ambiente.
Durante a solenidade, o chefe da assessoria técnica da presidência da
Copasa, João Bosco Senra, destacou
o importante papel da Agência em
regulamentar o mecanismo tarifário

que destina 0,5% da receita dos municípios em ações de recuperação
ambiental.
Para a realização dessas atividades
foram criados os Coletivos Locais de
Meio Ambiente (Colmeia), formados por empresas privadas e órgãos
públicos, como a Emater, o Instituto
Estadual de Florestas, Prefeituras, faculdades e ONGs. No município de
Teófilo Otoni, o PróMananciais pretende promover ações de recuperação da cabeceira dos mananciais
a montante da Barragem do Córrego
de Todos os Santos, principal fonte de
abastecimento do município, o qual
se encontra no interior da Área de
Proteção Ambiental do Vale do Mucuri, um dos principais remanescentes de Mata Atlântica do estado.

INÍCIO
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OUVIDORIA ARSAE
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165

RECLAMAÇÕES

72
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85,94%

VIA INTERNET

37,50%
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Agência Reguladora de Serviços de
Abastecimento de Água e de Esgotamento
Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG
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Camila Silveira - Diretora
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