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RESUMO
Esta Nota Técnica detalha o cálculo da terceira Revisão Tarifária Periódica do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Passos – Saae de Passos, realizada pela Arsae-MG.
Ao contrário do Reajuste Tarifário, que tem por objetivo compensar os efeitos inflacionários nos custos do
prestador, a Revisão Tarifária Periódica consiste na reavaliação das condições da prestação dos serviços e de
mercado, com o estabelecimento de mecanismos tarifários de indução à eficiência (artigo 38 da Lei 11.445/07). O
objetivo final é a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a ser obtido por
meio do equilíbrio econômico-financeiro do prestador em consonância com o princípio da modicidade tarifária.

Além disso, a Revisão Tarifária é o momento oportuno para avaliação das principais carências em termos da
prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. O objetivo é que as novas
tarifas calculadas a partir da Revisão Tarifária proporcionem condições econômicas e financeiras para que o
prestador cumpra os objetivos de expansão, eficiência e qualidade na prestação do serviço, sempre
observando também a capacidade de pagamento das tarifas pelos usuários do Saae. Dessa forma, é
recorrente que os percentuais de alterações das tarifas nas Revisões sejam distintos de medidas de inflação
média do período.
A pauta desta Revisão Tarifária contempla:













Análise e atualização monetária dos custos;
Análise de eficiência;
Plano de Investimentos;
Capital de giro;
Receitas irrecuperáveis;
Outras receitas;
Capacidades de pagamento;
Estrutura tarifária;
Tarifa Social;
Ações para proteção e revitalização de mananciais; e
Consultoria de Desenvolvimento e Gestão.

O município de Passos é um município que caminha em direção à universalização dos serviços de água e
esgoto – estando significativamente avançado nessa trajetória de desenvolvimento em relação à média do
estado de Minas Gerais e do Brasil. Diante disso, e em harmonia com as principais diretrizes atuais da Arsae,
grande foco foi dado ao tratamento de qualidade nos serviços de esgotamento sanitário. Entre os principais
investimentos para os quais foram contemplados recursos tarifários nesta Revisão, estão obras de ampliação
do tratamento de esgoto e melhora da qualidade do tratamento deste, além de obras de segurança hídrica.
Também foram incluídos recursos para o planejamento futuro do Saae de Passos, possibilitando a elaboração
de projetos técnicos que irão embasar investimentos no próximo ciclo tarifário.
A partir deste trabalho, esta versão de Nota Técnica, que antecede a Audiência Pública, atualizou as tarifas
do Saae em relação aos custos e às necessidades de investimentos do prestador. Isso ocasionou um índice
de reposicionamento tarifário de 5,18% e um efeito tarifário médio 10,24%. Também é resultado deste
trabalho a ampliação dos descontos da Tarifa Social para os usuários enquadrados nessa categoria, buscando
atender ao princípio da justiça social. Além desse princípio, as mudanças na estrutura tarifária visaram uma
distribuição mais equitativa dos impactos tarifários pari passu ao incentivo dado ao consumo consciente dos
recursos hídricos.
Após o período de Audiência Pública, a Arsae irá considerar, discutir e responder às contribuições
fundamentadas e poderá refinar as análises. Dessa forma, busca-se garantir o controle social e participação
popular nos processos decisórios.
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GLOSSÁRIO
Reajuste Tarifário: corresponde à atualização monetária da estrutura de receitas ante a evolução dos custos.
Revisão Tarifária: consiste na reavaliação das condições da prestação dos serviços e de mercado, com o
estabelecimento de mecanismos tarifários de indução à eficiência e metas de expansão e qualidade dos serviços.
Economias (ou unidades usuárias) de água e esgoto: imóvel ou parte de um imóvel que é objeto de ocupação
independente que utiliza os serviços públicos de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, mesmo que
por meio de ligação única.
Ligações de água e esgoto: conexão do ramal predial ou residencial à rede pública de distribuição de água ou de
coleta de esgoto. Uma ligação pode atender uma única economia ou várias, no caso de prédios.
Volume medido de água: volume medido no hidrômetro, mensurado em metros cúbicos (1 m³ = 1.000 litros).
Volume faturado de água: volume de água considerado para cálculo da conta. Esse volume pode ser diferente do
medido em casos de erro de medição ou impossibilidade de hidrometração que exijam o cálculo da fatura por
meio de uso presumido, por exemplo.
Período de Referência (PR0 e PR1): período de vigência das tarifas. O PR0 compreende os meses em que a tarifa a
ser reajustada/revisada vigorou, enquanto o PR1 refere-se aos meses em que vigorarão as novas tarifas. No caso
desta Revisão Tarifária, o PR0 é março/2017 a fevereiro/2018 e o PR1 março/2018 a fevereiro/2019.
Receita Tarifária: receita operacional de água e esgoto do prestador.
Receita Tarifária base (RT0 base e RT1 base): receitas tarifárias que servirão de base para os cálculos tarifários
futuros, sendo a RT0 faturada com as tarifas vigentes e a RT1 com as novas tarifas. A RT0 base é calculada através
da aplicação das tarifas base sobre o número de economias e o volume medido durante o período de referência.
As receitas “base” diferenciam-se das receitas de “aplicação” pelo fato de não terem interferência de
Componentes Financeiros (CF).
Receita Tarifária de aplicação (RT0 aplicação e RT1 aplicação): receitas tarifárias após consideração dos
Componentes Financeiros (positivos ou negativos), que afetarão apenas as tarifas do próximo período tarifário,
não incorporando à tarifa de modo permanente. (RT0 aplicação = RT0 base + CF e RT1 aplicação = RT1 base + CF).
Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT): relação entre as novas tarifas e as tarifas em vigor, sem considerar
possíveis compensações financeiras referentes ao período anterior que sejam efetuadas através de aumento ou
redução do índice final, mas que não compõem as tarifas base.
Efeito Tarifário Médio (ETM): índice de aplicação sobre as tarifas, que efetivamente é percebido pelos usuários e
pelo prestador, após a consideração de acréscimos ou reduções de compensações referentes ao período anterior.
Estrutura Tarifária: forma em que as tarifas são praticadas, com determinada distribuição entre categorias de
usuários (residencial, residencial tarifa social, comercial, industrial e pública), faixas de consumo (em m³, ou 1.000
litros) e serviços (água e esgoto).
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1. Objetivo
Esta Nota Técnica tem como objetivo principal detalhar os cálculos da Revisão Tarifária Periódica do
Saae de Passos de 2018, realizada pela Arsae-MG. Ao longo do documento, são detalhados cada um dos itens
que compõem ou afetam a tarifa do prestador. Adicionalmente, esta Nota Técnica traz alguns aspectos
qualitativos que jogam luz sobre o contexto da Revisão, a situação do prestador e sobre a qualidade dos
serviços.
Como desdobramentos do objetivo principal serão apresentados, dentre outros:











Análise dos gastos e atualização monetária dos custos;
Cálculo do Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) e do Efeito Tarifário Médio (ETM);
Análise do Plano de Investimento;
Considerações sobre as obrigações da Lei Piau (12.503/1997);
Análise da eficiência operacional do prestador;
Cálculo da necessidade de capital de giro, de receitas irrecuperáveis e de outras receitas;
Cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento;
Apresentação da Estrutura Tarifária;
Apresentação das Destinações Específicas; e
Síntese sobre a consultoria de Desenvolvimento e Gestão.

2. Introdução
A Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, é o marco regulatório do saneamento básico brasileiro.
Além de estabelecer os princípios fundamentais do saneamento básico (artigo 2°), a Lei instituiu a
obrigatoriedade de regulação dos serviços públicos, dada a característica monopolística do setor.
A Arsae foi criada através da Lei Estadual 18.309, de 3 de agosto de 2009, com a “finalidade de
fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação”. A partir da assinatura do
Convênio ARSAE nº 02/2011, de 4 de janeiro de 2011, o qual foi renovado em 12 de janeiro de 20161, a Arsae
tem sido responsável por regular e fiscalizar os serviços de água e esgotamento sanitário do município de
Passos.
O município de Passos, possuía população em 2010 de 106.290 habitantes, sendo 94,9% urbana e
5,1% rural. A população estimada para 2017 é de 114.458 habitantes2. Seu IDH é 0,756, o que o coloca na
faixa de desenvolvimento humano alto, levemente superior ao IDH médio nacional (0,754)3. Por sua vez, o
PIB per capita do município, em 2014, era de R$ 18.722,394, inferior ao PIB per capita do Brasil no mesmo
ano (R$ 28.498)5.
O município está inserido na área de abrangência da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos
Hídricos (UPGRH) do Médio Rio Grande6. Os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário

1

Convênio Arsae nº 07/2016.
Fonte: IBGE - http://www.cidades.ibge.gov.br/
3
Fonte: PNUD - http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-municipios-2010.html
2

4

Fonte: IBGE - https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/passos/panorama
Fonte: IBGE - https://brasilemsintese.ibge.gov.br/contas-nacionais/pib-per-capita
6 Fonte: IGAM - http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/mapoteca/upgrh-gd7-medio-rio-grande.pdf
5
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do município são administrados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos (Saae de Passos),
autarquia do Município.
O abastecimento de água do município de Passos funciona a partir de dois sistemas de tratamento e
distribuição. A Estação de Tratamento de Água (ETA) Antonio Porto possui sua captação no Ribeirão Bocaina
e tratou, em 2015, uma média de 587.756 m³ mensais. Já a ETA Otaliro da Silveira possui sua captação no Rio
Grande e tratou, no mesmo período, uma média de 202.980 m³ mensais7.
Em termos de abrangência dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, o
município de Passos está a caminho de alcançar a universalização: segundo dados do Snis, o índice de
atendimento da população urbana de Passos com serviços de abastecimento de água era, em 2015, de 99,9%,
e de 94,8% quando incluída também a população rural. A área rural do município não possui rede de
distribuição de água fornecida pelo Saae e capta água em poços, cisternas e nascentes. Os índices de
cobertura com o serviço de esgotamento sanitário são de 79,5% para a coleta e 66,05% de tratamento do
esgoto coletado. A população urbana atendida com esgotamento sanitário é de 99,3%, sendo que 66,1% do
esgoto coletado pelo Saae recebe tratamento. Pelo que foi possível observar em visita recente da Arsae ao
município, realizada em outubro de 2017, e pelas declarações do prestador na ocasião, os índices de coleta
de esgoto provavelmente são significativamente maiores hoje do que eram em 2015. Esses dados foram
importantes para as decisões tomadas em relação ao Plano de Investimentos a serem executado no próximo
ciclo tarifário, conforme é discutido na seção sobre o tema.
Antes de ser regulado pela Arsae, o Saae era responsável pela determinação das suas próprias tarifas.
Analisando para um período de 10 anos, pode-se perceber que o histórico de reajustes do Saae indica que
eles eram caracterizados por ocorrerem em periodicidade irregular e por implicarem, muitas vezes, em
aumentos substantivos e também em nenhum aumento ou aumento abaixo da inflação, como pode ser
percebido na Tabela 1.
Tabela 1 – Reajustes Tarifários do Saae de Passos (2000-2010)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Tarifa Mínima
de Água (m3)
R$
5,99
R$
5,99
R$
7,61
R$
9,36
R$
10,23
R$
12,78
R$
15,89
R$
17,72
R$
18,68
R$
19,05
R$
19,05

% de
Aumento
0,00%
27,05%
23,00%
9,29%
24,93%
24,33%
11,52%
5,42%
1,98%
0,00%

Fonte: elaboração própria.

Dentro de um amplo escopo de atuação nas áreas de regulação operacional e econômica, a regulação
tarifária da Arsae se manifesta por duas maneiras principais: através de revisões tarifárias e de reajustes
tarifários. A Revisão Tarifária consiste na reavaliação das condições da prestação dos serviços e de mercado,
com o estabelecimento de mecanismos tarifários de indução à eficiência e metas de expansão e qualidade
dos serviços. Por sua vez, o Reajuste Tarifário corresponde à atualização monetária da estrutura de receitas
ante a evolução dos custos.
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Fonte: Relatório CRE/GFE 06/2016.
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No primeiro ano de regulação do Saae de Passos pela Arsae, em 2011, foi conduzido o primeiro processo
de Revisão Tarifária do prestador. A revisão em questão foi submetida a consulta pública e autorizada pela
Resolução Arsae 009/2011, com modificações propostas na Nota Técnica 010/2011, desta mesma Agência.
Dentre os principais resultados, destacam-se:












Avaliação do nível de custos operacionais do Saae, tendo-se constatado possibilidade de adoção
dos custos incorridos pelo Saae sem necessidade de glosa por ineficiência;
Adoção do Plano de Investimentos apresentado pelo Saae para determinação do montante de
recursos para investimento a ser considerado na tarifa;
Consideração do saldo do Fundo Especial para Investimento em Saneamento – Fisan,
arrecadado entre 2002 e 2009, para fins de modicidade tarifária;
Conclusão de necessidade de aumento de 8,88% das receitas tarifárias do Saae;
Verificação de não pagamento de faturas por parte do setor público municipal;
Autorização de aumento tarifário de apenas 0,89% e determinação de cobrança das faturas do
setor público municipal para se atingir a receita necessária para o equilíbrio econômicofinanceiro do Saae, com inclusão desse setor no cálculo de mercado realizado;
Instituição de mecanismos de incentivo à eficiência operacional, como trajetória de redução de
perdas e fator X (crescimento anual de produtividade a ser convertido para modicidade tarifária
nos anos seguintes);
Instituição de mecanismos de incentivo à qualidade, como fatores de abrangência e de
qualidade de tratamento de esgoto; e
Alteração da estrutura tarifária, com vistas a incentivar o consumo consciente, com eliminação
do faturamento com consumo mínimo e sua substituição pelo faturamento com duas
componentes: tarifa de disponibilidade (fixa) e pelo uso real (variável).

As determinações da Revisão Tarifária de 2011 foram acompanhadas anualmente por meio de
fiscalizações econômicas, as quais auxiliaram os reajustes realizados em 2013 e 2014, os quais
corresponderam a Índices de Reposicionamento Tarifário (IRT) de 12,40% e 8,76%, e foram autorizados pelas
Resoluções Arsae-MG 41/2013 e 60/2014, respectivamente.
Em junho/2015, a Arsae promoveu a Consulta Pública 09/2015, referente à Revisão Tarifária
Extraordinária do Saae de Passos, justificada pelas significativas mudanças tarifárias determinadas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a Cemig Distribuição S.A., que comprometeram o equilíbrio
financeiro do prestador, no contexto da crise hídrica. O resultado foi consolidado na Resolução Arsae-MG
69/2015, o qual compreendeu um Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) de 7,82%.
O ciclo tarifário iniciado em 2011 foi encerrado em 2015 e, assim, uma nova Revisão Tarifária do Saae
de Passos foi concluída em janeiro de 2016. As modificações tarifárias dessa revisão foram explicadas na Nota
Técnica CRFEF/GRT 02/2016 e autorizadas na Resolução Arsae-MG 78/2016, de 29 de janeiro de 2016. Os
resultados foram submetidos à Audiência Pública nº 08/2015, realizada no município de Passos e através de
meios eletrônicos. Podem ser destacados os seguintes pontos da Revisão:






Elevação média de 32,34% nas tarifas aplicadas;
Inclusão de itens de Destinação Específica na receita do prestador, para o estabelecimento de
um Programa de Desenvolvimento e Gestão e a compensação da perda financeira decorrente
do cadastramento de famílias na categoria Social;
Provimento de recursos para investimentos da ordem de R$ 4,5 milhões, em consonância com
o Plano de Investimentos apresentado pelo Saae; e
Mudanças nos critérios para cadastramento de usuários na categoria Residencial Social.
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Em janeiro de 2017, um novo reajuste tarifário foi realizado resultando em um IRT de 1,87%, mas em
um Efeito Tarifário Médio (ETM), que corresponde à variação sentida pelos usuários, de -4,37%. Essas
deliberações estão consubstanciadas na Nota Técnica CRFEF/GRT 01/2017 e na Resolução Arsae-MG
90/2017.
Em agosto de 2017, foi emitido o Relatório CRFEF/GFE 10/2017, com o objetivo de dar publicidade
ao acompanhamento promovido pela Agência junto ao Saae de Passos, com relação aos recursos de
Destinação Específica (DE), no período compreendido entre julho de 2016 e dezembro de 2016.
Nessa fiscalização, foram identificadas algumas questões que demandam atenção pelo Saae, como:
não criação de algumas contas de controle contábil; inconsistências no faturamento de usuários cadastrados
na Categoria Residencial Tarifa Social, decorrente da não aplicação do critério de perda do benefício às
unidades usuárias Tarifa Social com três ou mais faturas vencidas e em aberto; imprecisões na tabela
divulgada no site do Saae de Passos, com as informações referentes às economias cadastradas e beneficiadas
pela Tarifa Social; e não divulgação dos rendimentos financeiros auferidos em dezembro de 2016.
A presente Revisão Tarifária do Saae de Passos, com trabalhos iniciados em 2017 e finalizados em
2018, tem o objetivo reconstruir as tarifas do prestador, estabelecendo um novo patamar tarifário com
duração prevista de dois anos. Em 2019, está programada a realização de um reajuste tarifário, de forma a
reajustar pela inflação percebida pelo prestador a tarifa estabelecida ao longo do primeiro ano do ciclo.
Finalmente, em 2020, está prevista a realização de uma nova Revisão Tarifária.

3. Modelos de regulação tarifária e modelo adotado para o Saae
Os altos custos fixos, os custos irrecuperáveis (sunk costs)8 e os ganhos com o aumento de escala
econômica fazem do setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário um monopólio natural. Assim,
o custo de uma empresa atuar em determinada área é inferior ao que prevaleceria caso o serviço fosse
prestado por duas ou mais firmas.
Ainda que o monopólio seja, nesse caso, a melhor alternativa técnico-econômica para a prestação
do serviço, ele pode gerar elevados custos sociais. Na ausência de concorrência, a firma monopolista pode
elevar preços, restringir produção e reduzir a qualidade do serviço prestado.
Portanto, nas condições em que o monopólio natural é mais eficiente, o Estado deve atuar como
regulador ou provedor do serviço, de forma a dirimir os efeitos adversos citados acima9. No caso de Passos,
a atuação governamental é dupla: na prestação do serviço, através de autarquia municipal, e na regulação
do serviço, através da Arsae, uma autarquia estadual.
Os sistemas tarifários têm uma importância significativa na regulação dos setores de infraestrutura,
área de atuação da Arsae. Dentre os modelos de regulação tarifária existentes, dois podem ser destacados:
●

Regulação por custo: define as tarifas com base nos custos do prestador, e assim garante
sua recuperação e uma remuneração justa dos investimentos. Ao reduzir o risco alocado ao
prestador, é o modelo mais adequado para setores que precisam de significativos
investimentos; e

●

Regulação pelo preço: desvincula as tarifas dos custos do prestador e, por meio de

8 Os custos irrecuperáveis (sunk costs)

no setor de saneamento básico são explicados pela inexistência de mercados secundários para
parte significativa de seus ativos, como estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias e
redes. Dadas as suas especificidades, raramente é possível haver uso econômico alternativo para esses ativos.
9 COELLI, Tim (Ed.). A primer on efficiency measurement for utilities and transport regulators. World Bank Publications, 2003.
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mecanismos de incentivos que permitem apropriação de excedente de lucro, estimula a
eficiência operacional. Modelo mais apropriado para aumentar a eficiência em um setor já
amadurecido.
Dadas as vantagens e desvantagens de cada modelo e as necessidades históricas apresentadas pelo
Saae, a Arsae optou por adotar para esta Revisão o modelo de regulação pelo custo do serviço, na tentativa
de vincular os preços aos custos do prestador, buscando atenuar o persistente desequilíbrio econômicofinanceiro do prestador sem perder de vista a modicidade tarifária. Apesar disso, também será aplicado um
fator de produtividade a determinados itens do custo operacional do Saae, como é detalhado em seção
posterior.
Nesse tipo de regulação, as tarifas são definidas de forma a acompanhar os custos operacionais e de
capital incorridos pelo prestador, o que motiva revisões frequentes da tarifa10. No caso do Saae de Passos, a
próxima revisão acontecerá depois de dois anos, ou seja, em 2020. Esse prazo mais curto de duração do ciclo
tarifário facilita também o planejamento do prestador, em especial, no que diz respeito a seu plano de
investimentos.
Mesmo com as limitações apresentadas por esse modelo, a Arsae entende que ele é o mais adequado
para prestadores que possuem infraestrutura insuficiente para atender os seus usuários e dificuldades em
realizar planejamentos de longo prazo, como é o caso do Saae. Assim, esta Agência se compromete a
minimizar os problemas da regulação por custo, principalmente no que diz respeito à garantia da modicidade
tarifária e garantia de recursos para investimentos, essenciais para os usuários de Passos.

4. Adequação dos custos e atualização monetária
A primeira etapa do cálculo da Revisão Tarifária é a análise dos custos do prestador, para avaliar qual
a receita requerida para a prestação dos serviços. A Arsae utilizou as informações da contabilidade do Saae
como fonte primária para a definição de valores de referência para a maioria dos itens de custos. Para tanto,
as rubricas do plano de contas do prestador foram analisadas e agrupadas de acordo com seu caráter e com
o tratamento regulatório que receberiam.
A classificação regulatória das contas contábeis é importante não só para a aferição de valores de
referência para determinados custos, mas também para análises do histórico de receitas e despesas e para
acompanhamento da evolução futura dos gastos. O Anexo I apresenta a classificação de todas as rubricas
contábeis do Saae de Passos entre os grupos e subgrupos listados no quadro a seguir. Destaca-se que o último
grupo do Quadro 1 não faz parte da construção da receita, por ser composto de custos desnecessários à
prestação dos serviços ou de custos ocasionados por infrações a normas estabelecidas em contrato, lei ou
decisão judicial.

10

CARRARA, B. e TUROLLA, F. (2013) Modelos de Regulação Tarifária e a Lei 11.445/2007: as alternativas possíveis. In: GALVÃO Jr.,
A. C.; MELO, A. J. M.; e MONTEIRO, M. A. P. Regulação do Saneamento Básico. São Paulo: Ed. Manole, 2013.
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Quadro 1 - Classificação regulatória das contas contábeis – grupos e subgrupos
Grupo
Receitas

Custos Operacionais

Tributos e Outras Obrigações

Custos de Capital
Contas não incluídas na composição da
Receita Requerida

Subgrupo
Receitas Operacionais
Outras Receitas
Outras Receitas - Destinação Específica
Aluguel
Autosserviços de Água e Esgoto
Combustíveis e Lubrificantes
Comunicação, Publicidade e Propaganda Legal
Energia Elétrica
Manutenção
Material de Tratamento
Outros Materiais
Pessoal
Serviços de Terceiros
Telecomunicação
Treinamento
Outros Custos Operacionais
Pasep, Cofins e INSS
TFAS
Proteção de Mananciais
Amortização e Encargos de Empréstimos
Investimentos
Indenizações Glosadas
Multas e Juros
Outras Glosas

Fonte: elaboração própria.

Para os itens de outras receitas, Pasep/Cofins, INSS, amortização e encargos de empréstimos e todos
os custos operacionais, os valores de referência foram definidos a partir das informações da contabilidade 11
do Saae. Demais itens considerados na construção da receita (investimentos, destinações específicas,
inadimplência, TFAS e proteção de mananciais) não têm seu cálculo baseado diretamente nos registros
contábeis.
Historicamente as despesas com pessoal são as mais representativas dentre os custos operacionais
da autarquia, ocupando cerca de 37% do total dos custos operacionais em 2017. Em 2013, essa participação
era de 43,6%, havendo uma tendência de declínio ao se observar as informações contábeis trazidas a valor
presente. Vale ressaltar que o custo de pessoal em relação à receita tarifária do Saae/Passos é
significativamente mais baixo do que todos os outros prestadores regulados pela Arsae. Isso é dos fatores
11

Informações mensais dos demonstrativos de despesa (mar/17 a fev/18, com previsão dos meses não disponíveis) e da realização
de restos a pagar não processados (últimos 12 meses de informações disponíveis, por haver lançamentos concentrados nos primeiros
meses do ano). Os valores totais de alguns subgrupos sofreram ajustes devido a rubricas que contêm tanto registros que devem ser
considerados quanto que não devem:
- Subgrupo “outros materiais”: ajustado com dedução de R$ 905,8 mil de despesas de investimento registradas nas rubricas “material
de expediente”, “material elétrico e eletrônico” e “outros materiais de consumo”. O valor se refere a investimentos como aquisição
de hidrômetros, caixas d’água, quadro de comando, portão eletrônico, etc., durante os meses do PR0, com extrapolação para 12
meses.
- Subgrupo “serviços de terceiros”: ajustado com dedução de R$ 11.947 reais referentes ao Programa Produtor de Água da ANA e
soma de R$ 330 reais de serviços registrados em contas não consideradas.
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que permite maiores recursos destinados aos investimentos em consonância com o princípio da modicidade
tarifária. Cabe também notar que a Arsae, ao longo dos trabalhos desta Revisão, questionou ao Saae/Passos
se há necessidade de contratações – ou seja, se a estrutura de pessoal enxuta eventualmente não
representaria um “gargalo” na prestação dos serviços. Entretanto, o prestador afirmou que está passando
por um processo de mapeamento das necessidades de pessoal, e que ainda não é capaz de apontar quais
são as reais necessidades de contratação. Dessa forma, não foram incluídos recursos adicionais para futuras
contratações ao longo do ciclo tarifário, e o custo de pessoal observado por meio da contabilidade foi
atualizado pelo índice inflacionário correspondente (INPC).
As despesas com energia elétrica compõem o segundo subgrupo de custos de maior relevância,
representando 24,2% dos custos operacionais em 2017. A participação média dessa despesa nos últimos
cinco anos não se distancia muito desse percentual. A partir dos dados do Relatório de Análise GFE nº
04/2017, há evidências de que houve ganho de eficiência com melhoras no uso racional dos recursos, por
meio da operação dos sistemas em horários mais adequados.
Em seguida, estão as despesas com serviços de terceiros, que representam cerca de 14% do total de
custos operacionais observado em 2017. Essa participação cresceu desde 2013, quando era de 12,8%. A
parcela dos custos operacionais gasta com material de tratamento caiu de 9,4% em 2013 para 5,7% em 2017,
enquanto a parcela gasta com manutenção cresceu de 3,5% para quase 5%.
Os demais itens de custo operacional são pouco expressivos individualmente, mas conjuntamente
representam 13,5% do grupo de custos operacionais em 2017. Nos quatro anos anteriores, essa parcela era
de 11,3%, em média. Incluem-se aqui despesas com alugueis, combustíveis e lubrificantes, outros materiais
que não o material de tratamento, comunicação e outros.
Em valores absolutos e em termos reais, o total de custos operacionais cresceu cerca de 20% em
2014 em relação a 2013, mantendo-se relativamente constante desde então. O total estimado para o período
de referência 2018/19 (PR1) é de aproximadamente R$ 16 milhões, representando 55% do total da receita
requerida para a prestação dos serviços.
Outro grupo de custos com participação significativa na construção da receita necessária para a
prestação são os de custos de capital, que engloba recursos para investimento direto e para pagamento de
amortização e encargos de empréstimos. Esse grupo totaliza R$ 11,1 milhões para o PR1, quase 40% da
receita requerida. Como foi mencionado acima, a estrutura de pessoal enxuta do Saae/Passos possibilita
maior espaço para alocação de recursos em investimentos.
Demais itens considerados na construção da receita são responsáveis, juntos, por 6,1% da receita
requerida. Incluem-se aqui tributos e outras obrigações, destinação específica para a tarifa social e
inadimplência.
Após a análise dos custos do Saae e a definição de valores de referência para a receita necessária à
cobertura desses custos, procede-se à atualização monetária dessa receita para preços do próximo período
(PR1), de acordo com os custos considerados, incorporando-se a inflação percebida no período de referência
anterior (PR0). Em seguida aplica-se o fator resultante da análise de eficiência e outros incentivos, se for o
caso. O resultado dessas três etapas define o Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) e o patamar de
receita tarifária base.
O Quadro 2 demonstra as duas primeiras etapas da reconstrução da receita necessária para a
prestação dos serviços durante o ciclo tarifário: (i) estabelecimento de valores de referência e (ii) atualização
monetária. Primeiramente são apresentadas as expectativas de uso de recursos pela autarquia (valores de
referência). Nessa primeira parte do cálculo, observou-se um reposicionamento de 3,1% no patamar de
Receita Tarifária, resultante da reconstrução dos valores necessários e da observação do mercado dos
10

últimos 12 meses. Em seguida, é efetuada a recomposição inflacionária, cujo impacto sobre a Receita
Tarifária base de referência foi de 2,02%.
A justificativa da escolha por cada um dos índices inflacionários utilizados é apresentada no Anexo II.
Quadro 2 - Construção da Receita Requerida (RR) e da Receita Tarifária base (RT base)
Subgrupo

Valores de referência Índices adotados p/ correção monetária Valores a preços
p/ construção da receita e impactos sobre os custos e receitas de mar/18-fev/19

Aluguel

R$

408.688

IGP-M

-3,27%

R$

395.309

Combustíveis e Lubrificantes

R$

129.631

IPCA BH Comb

6,54%

R$

138.113

70.387

Comunicação, Publicidade e Propag. Legal R$

IPCA

2,38%

R$

72.062

Energia Elétrica

R$

3.940.762

IEE

-0,81%

R$

3.908.708

Material de Tratamento

R$

1.003.018

IGP-M

-3,27%

R$

970.184

Outros Materiais

R$

203.608

IGP-M

-3,27%

R$

196.943

Pessoal

R$

6.141.993

INPC

1,57%

R$

6.238.282

Serviços de Terceiros

R$

2.470.627

IPCA

2,38%

R$

2.529.409

Telecomunicação

R$

61.932

IPCA BH Tel

-7,53%

R$

57.271

Outros Custos Operacionais

R$

571.721

IPCA

2,38%

R$

585.324

Autosserviços de Água e Esgoto

R$

27.091

Variação da receita

2,02%

R$

27.639

Manutenção

R$

855.280

INCC-DI MS

2,14%

R$

873.572

Treinamento

R$

331

Total de Custos Operacionais (1)

R$

15.885.069

IPCA

2,38%

R$

339

Impacto inflação nos CO

0,68%

R$

15.993.155

Pasep e Cofins

R$

TFAS

R$

285.544

Variação da receita

2,02%

R$

291.316

335.991

nº econ. e IGP-DI

1,41%

R$

340.728

Proteção de Mananciais
Outros Tributos

R$

108.129

Variação da receita oper.

9,00%

R$

117.858

R$

23.386

IPCA

2,38%

R$

23.942

Total de Tributos e Outras Obrigações (2)
Recursos para Investimentos

R$

753.050

Impacto inflação nos T&O

2,76%

R$

773.844

R$

8.114.954

INCC

4,29%

R$

8.463.170

Amortização e Encargos de Empréstimos

R$

2.583.069

IPCA

2,38%

R$

2.644.526

Total de Custos de Capital (3)

R$

10.698.023

Impacto inflação nos CC

3,83%

R$

11.107.696

Tarifa Social

R$

808.935

Variação da receita

2,02%

R$

825.286

Total de Destinações Específicas (4)

R$

808.935

Impacto inflação nas DE

2,02%

R$

825.286

Receitas Irrecuperáveis (5)

R$

153.307

Variação da receita

2,02%

R$

156.405

Receita Requerida (RR)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) R$

28.298.383

Impacto inflação na RR

1,97%

R$

28.856.386

2.314.217

Impacto inflação nas OR

1,42%

R$

2.347.011

2,02%

R$

26.509.375

Outras Receitas (OR)

R$

Receita Tarifária base = RR - OR

R$

25.984.166 Impacto inflação na RT base

Fonte: cálculos da Arsae com base em informações do prestador, Aneel, IBGE/Sidra, FGV/Ibre e Banco Central do Brasil.

O próximo passo seria a aplicação do resultado da análise de eficiência e de outros incentivos
tarifários. Conforme apresentado na seção 5, o Fator de Produtividade (FP) foi igual a zero. Como não há
outros fatores sendo considerados nesta revisão, os valores expostos na última coluna do quadro anterior já
são a composição da Receita Tarifária base. Com a consideração dos componentes financeiros (seção 12),
chega-se à Receita Tarifária de aplicação. A composição final da RT base e da RT aplicação é apresentada no
quadro a seguir.
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Quadro 3 – Composição das Receitas Tarifárias base e aplicação (RT base e RT aplicação)

Aluguel

Receitas definidas para o período mar/18-fev/19
com Tarifas
% da RT
com Tarifas Base % da RT base
aplicação
Aplicação
R$
395.309
1,5%
R$
395.309
1,5%

Combustíveis e Lubrificantes

R$

138.113

0,5%

R$

138.113

0,5%

Comunicação, Publicidade e Propag. Legal R$

72.062

0,3%

R$

72.062

0,3%

Subgrupo

Energia Elétrica

R$

3.908.708

14,7%

R$

3.908.708

Material de Tratamento

R$

970.184

3,7%

R$

970.184

3,6%

Outros Materiais

R$

196.943

0,7%

R$

196.943

0,7%

Pessoal

R$

6.238.282

23,5%

R$

6.238.282

23,3%

Serviços de Terceiros

R$

2.529.409

9,5%

R$

2.529.409

9,5%

Telecomunicação

R$

57.271

0,2%

R$

57.271

0,2%

Outros Custos Operacionais

R$

585.324

2,2%

R$

585.324

2,2%

Autosserviços de Água e Esgoto

R$

27.640

0,1%

R$

27.904

0,1%

Manutenção

R$

873.572

3,3%

R$

873.572

3,3%

Treinamento

R$

339

0,0%

R$

339

0,0%

Total de Custos Operacionais (1)

R$ 15.993.156

60,3%

R$ 15.993.420

59,8%

Pasep e Cofins

R$

291.331

1,1%

R$

294.115

1,1%

TFAS

R$

340.728

1,3%

R$

340.728

1,3%

Proteção de Mananciais

R$

117.858

0,4%

R$

117.858

0,4%

Outros Tributos

R$

23.942

0,1%

R$

23.942

0,1%

Total de Tributos e Outras Obrigações (2)

R$

773.859

2,9%

R$

776.643

2,9%

Recursos para Investimentos

R$

8.463.170

31,9%

R$

8.463.170

31,6%

Amortização e Encargos de Empréstimos

R$

2.644.526

10,0%

R$

2.644.526

9,9%

Total de Custos de Capital (3)

R$ 11.107.696

41,9%

R$ 11.107.696

41,5%

Tarifa Social

R$

826.654

3,1%

R$

834.555

3,1%

Total de Destinações Específicas (4)

R$

826.654

3,1%

R$

834.555

3,1%

Receitas Irrecuperáveis (5)

R$

156.413

0,6%

R$

157.908

0,6%

Receita Requerida (RR)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) R$ 28.857.778
Outras Receitas (OR)

R$

Receita Tarifária base = RR - OR

R$ 26.510.722

2.347.056

108,9%
8,9%
100,0%

R$ 28.870.222
R$

2.355.518

14,6%

107,9%
8,8%

R$ 26.514.704

99,1%

Componentes Financeiros (CF)

R$

0,9%

RT1 aplicação = RT base + CF

R$ 26.764.094

249.389

100,0%

Fonte: cálculos da Arsae.

Os próximos tópicos desta seção explicitam aspectos do cálculo do índice de reajuste das despesas
com energia elétrica (IEE) e da consideração dos restos a pagar não processados. Nas outras seções ao longo
da Nota Técnica serão detalhados os cálculos de todos os demais itens.

4.1.

Energia Elétrica

A despesa com energia elétrica ocupa 13,7% da receita requerida para a prestação de serviços no
ciclo tarifário, sendo importante buscar estimar adequadamente seu percentual de reajuste inflacionário.
Portanto, a Arsae calcula um índice específico para reajustar esse item. O índice de reajuste de energia
elétrica (IEE) é dado pela equação abaixo:
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𝐼𝐸𝐸 =

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 1
−1
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 0

Onde: Faturamento 0 = faturamento simulado do consumo de energia elétrica do Saae no PR 0 com as tarifas e
bandeiras que vigoraram no mesmo período;
Faturamento 1 = faturamento simulado do mesmo consumo de energia elétrica, porém com as tarifas e
bandeiras que ocorrerão (previsão) no PR1 (mar/18 a fev/19).

O cálculo consiste em observar o impacto das variações nas tarifas e bandeiras tarifárias da Cemig
sobre o custo do prestador com energia elétrica, considerando seu perfil de consumo no PR012. Para tanto,
é necessário prever qual será o resultado da revisão tarifária da Cemig a ser aplicada em junho/2018, bem
como as bandeiras tarifárias que vigorarão a partir do próximo mês até fevereiro de 2019.
Como em 2018 a Aneel calculará uma revisão tarifária para a Cemig, e não apenas um reajuste, o
resultado é menos previsível. Os cálculos preliminares da Arsae consideram um aumento médio de 5,76% 13
a ser sentido a partir de junho/1814. As variações nos meses de março, abril e maio de 2018 se referem ao
impacto do reajuste da Cemig aplicado em junho/1715 em relação às tarifas aplicadas no reajuste de 201616,
lembrando que houve alterações nas tarifas dos meses de abril e maio/17 em razão de devoluções feitas aos
usuários17. O impacto isolado da variação das tarifas (sem considerar bandeiras) é de 2,78%.
Em relação às bandeiras, as cores são divulgadas mensalmente e podem ser, nos valores correntes18:




Verde: condições favoráveis de geração de energia, não acrescenta valor à tarifa;
Amarela: condições menos favoráveis, acréscimo de R$ 0,020/kWh;
Vermelha: - Patamar 1: condições críticas, acréscimo de R$ 0,030/kWh;
- Patamar 2: condições mais críticas, acréscimo de R$ 0,035/kWh.

A Arsae está considerando, a princípio, bandeiras amarelas para todos os meses em que ainda não
temos informações, conforme Tabela 2 a seguir. O impacto isolado da variação das bandeiras é de -55%19.
Essas previsões serão ajustadas após o período de Audiência Pública, com maiores informações sobre
os cálculos da revisão tarifária da Cemig e sobre as perspectivas de alterações das bandeiras tarifárias. De
qualquer forma, como os preços de energia elétrica são considerados não administráveis, as diferenças entre
alterações de tarifas previstas e incorridas ao longo do PR1 serão compensadas no reajuste tarifário
subsequente.

12

As informações do perfil de consumo de energia para o período de março/17 a fevereiro/18 foram disponibilizadas pelo Saae de
Passos, com previsão da Arsae para os meses ainda não disponíveis (nov/17 a fev/18).
13 Considerando impacto previsto de 2,66% da proposta de orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE); impacto
previsto de -1,88% do IGP-M acumulado de jun/17 a mai/18 e 5% adicionais referentes ao resultado ainda imprevisível da revisão.
14 Mais especificamente, as novas tarifas começam a valer a partir de 28 de maio.
15 Resolução Aneel 2.248, de 23 de maio de 2017.
16 Resolução Aneel 2.076, de 24 de maio de 2016.
17 Resolução Aneel 2.214, de 28 de março de 2017.
18 Resolução Aneel 2.203, de 20 de fevereiro de 2017. Estão em Audiência Pública novos valores para as bandeiras, com vigência a
partir de nov/2017.
19 Comparando apenas bandeiras. Se for para observar o impacto da mudança das bandeiras sobre o total de tarifas + bandeiras do
período anterior, o resultado seria -2,95%.
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Tabela 2 – Bandeiras tarifárias observadas e previstas
Mês

Bandeira

Valor

Mês

Bandeira

Valor

mar/17

Amarela

R$ 0,020

mar/18

Amarela

R$ 0,010

abr/17

Vermelha 1

R$ 0,030

abr/18

Amarela

R$ 0,010

mai/17

Vermelha 1

R$ 0,030

mai/18

Amarela

R$ 0,010

jun/17

Verde

R$ 0,000

jun/18

Amarela

R$ 0,010

jul/17

Amarela

R$ 0,020

jul/18

Amarela

R$ 0,010

ago/17

Vermelha 1

R$ 0,030

ago/18

Amarela

R$ 0,010

set/17

Amarela

R$ 0,020

set/18

Amarela

R$ 0,010

out/17

Vermelha 2

R$ 0,035

out/18

Amarela

R$ 0,010

nov/17
dez/17
jan/18

Vermelha 2
Amarela
Amarela

R$ 0,050
R$ 0,010
R$ 0,010

nov/18
dez/18
jan/19

Amarela
Amarela
Amarela

R$ 0,010
R$ 0,010
R$ 0,010

fev/18

Amarela

R$ 0,010

fev/19

Amarela

R$ 0,010

Fonte: Resolução Homologatória Aneel 2.203, de 20 de fevereiro de 2017 e Nota Técnica nº
133/2017-SRG-SRM-SGT/Aneel, em Audiência Pública até 11/12/2017. As bandeiras referentes
aos valores em vermelho foram previstas pela Arsae.

O impacto da variação conjunta de tarifas e bandeiras foi previsto em -0,81%. O resultado do IEE
pode ser observado na Tabela 3.
Tabela 3 - Cálculo do índice de reajuste de energia elétrica – IEE
Faturamento 0, com tarifas e bandeiras
observadas no período mar/17-fev/18
Sem bandeiras Com bandeiras
mar/17 R$
234.271 R$
246.880
abr/17 R$
216.224 R$
236.857
mai/17 R$
237.534 R$
257.278
jun/17 R$
220.012 R$
220.012
jul/17
R$
208.054 R$
220.743
ago/17 R$
223.269 R$
243.866
set/17 R$
238.690 R$
253.438
out/17 R$
221.322 R$
245.077
nov/17 R$
220.839 R$
254.698
dez/17 R$
222.031 R$
228.835
jan/18 R$
222.368 R$
229.192
fev/18 R$
224.753 R$
231.658
Total
R$ 2.689.368 R$ 2.868.534

Faturamento 1, com tarifas e bandeiras
previstas para o período mar/18-fev/19
Sem bandeiras Com bandeiras
mar/18
R$
209.470 R$
215.774
abr/18
R$
224.221 R$
231.099
mai/18
R$
213.688 R$
220.270
jun/18
R$
232.695 R$
239.373
jul/18
R$
220.047 R$
226.392
ago/18
R$
236.139 R$
243.005
set/18
R$
252.449 R$
259.823
out/18
R$
234.080 R$
240.867
nov/18
R$
233.570 R$
240.341
dez/18
R$
234.830 R$
241.634
jan/19
R$
235.186 R$
242.010
fev/19
R$
237.709 R$
244.613
Total
R$ 2.764.085 R$ 2.845.201

IEE sem
bandeiras

IEE total (com
bandeiras)

-10,59%
3,70%
-10,04%
5,76%
5,76%
5,76%
5,76%
5,76%
5,76%
5,76%
5,76%
5,76%
2,78%

-12,60%
-2,43%
-14,38%
8,80%
2,56%
-0,35%
2,52%
-1,72%
-5,64%
5,59%
5,59%
5,59%

-0,81%

Fonte: Faturamentos simulados pela Arsae. Não são considerados os tributos (PIS/Cofins e ICMS), pois a alíquota é a mesma nos dois
períodos, não impactando o resultado.

4.2.

Realização de restos a pagar não processados

Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas20, mas não pagas, até o dia 31 de dezembro
de cada ano fiscal. Desse modo, a despesa orçamentária empenhada que não for paga até o dia 31 de
dezembro, final do exercício financeiro, será considerada como Restos a Pagar, para fins de encerramento
do correspondente exercício financeiro. Uma vez empenhada, a despesa pertence ao exercício financeiro em
que o empenho ocorreu, onerando a dotação orçamentária daquele exercício.
Quanto à classificação, os Restos a Pagar se dividem sob duas formas: Processados e Não
Processados. Os Restos a Pagar Processados consistem em obrigações do prestador que foram empenhadas
20 O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição

do material ou bem, obra e amortização da dívida.
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e liquidadas, ou seja, houve efetivamente a prestação do serviço ou a entrega do produto acordada entre o
fornecedor e o Saae. Contudo, ainda não efetivado o respectivo pagamento.
Por outro lado, os Restos a Pagar Não Processados (RPNP) são compostos pelas despesas do Saae
que tiveram o empenho emitido, porém ainda não foram liquidadas (a prestação do serviço ou compra de
material ainda não ocorreu, não ocorrendo o fato gerador da despesa) e, dessa forma, podem não se tornar
uma despesa efetiva e não gerar dispêndio de recursos.
Ao observar o histórico da execução de despesas do Saae de Passos, entre os anos de 2013 a 2016,
constata-se que os empenhos inscritos como RPNP e que foram posteriormente liquidados e pagos
representam mais de 94% do saldo inscrito, conforme pode ser observado na Tabela 4. Isso significa que
apenas um pequeno percentual do RPNP é cancelado, ou seja, não se torna efetivamente uma despesa.
Tabela 4 – Histórico do RPNP (2012 – 2017)
Período

Saldo inscrito RPNP

Saldo Cancelado

Liquidação 2013

Liquidação 2014

2012

2.194.981

258.272

1.762.008

174.700

2013

1.415.430

55.327

-

2014

3.879.847

207.582

-

-

2015

1.566.179

68.550

-

-

-

2016

2.269.217

-

-

-

-

Total

11.325.653

589.730

1.762.008

1.358.703

1.533.403

Liquidação 2015

Liquidação 2016 Liquidação 2017 (*) % RPNP Liquidados

-

-

-

88,23%

1.400

-

-

96,09%

3.672.265

-

-

94,65%

-

95,62%

3.673.665

1.497.629
1.497.629

1.914.950
1.914.950

-

Fonte: cálculos da Arsae a partir dos dados do prestador.
Obs: (*) RPNP liquidados em 2017, até o mês de setembro, menos os itens glosados (custos não considerados).

Dessa forma, é necessário considerar os valores referentes à realização de RPNP na definição das
tarifas. Caso contrário, o prestador utilizará os recursos destinados para investimentos ou custeio para
cumprir esses compromissos financeiros.
Os RPNP inscritos em 2016, com previsão de execução em 2017, totalizam aproximadamente R$ 2,26
milhões. Sua composição apresenta concentração em despesas relacionadas aos custos operacionais, sendo
que serviços de terceiros e material de tratamento representam 48,88% dos valores liquidados, até o mês de
setembro de 2017.
Entretanto, como ainda pode haver cancelamento de alguma despesa inscrita como RPNP, será
adotado como base para a consideração dos valores no cálculo da Revisão Tarifária o valor de RPNP
realizados nos últimos 12 meses. Os valores serão somados às despesas do demonstrativo de despesas
conforme classificação regulatória das contas contábeis, e terão o mesmo tratamento, de modo que não
serão considerados na composição dos custos os RPNP realizados referentes a atividades que não estejam
contempladas no escopo desta Revisão ou cujo cálculo do valor de referência não seja feito a partir de
informações contábeis.
Com isso, até o momento, o montante de RPNP que será considerado na construção da tarifa alcança
a quantia de R$ 1.686.843,24. Todavia, é necessário esclarecer que esse valor será atualizado ao final da
Revisão Tarifária (29 de janeiro de 2018).

5. Análise de Eficiência Operacional
Para a construção das tarifas da Revisão Tarifária do Saae de Passos, a Arsae tem seus cálculos
orientados pelo conceito de Custos Operacionais Eficientes, por meio do qual são avaliados os custos
necessários à operação dos serviços em regime de eficiência, compartilhando os ganhos de produtividade
esperados com os usuários (Lei Federal 11.445/2007, art. 22).
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Para a definição do patamar de custos operacionais eficientes, a Arsae utilizou a abordagem de
benchmarking empírico, que consiste na comparação, através de técnicas estatísticas e econômicas, do
desempenho do prestador de Passos em relação às melhores práticas observadas do setor analisado. Para
tanto, foi necessária a construção de uma representação da tecnologia de produção por meio de uma
fronteira de operação eficiente entre prestadores de serviços de saneamento básico comparáveis ao Saae de
Passos.
A estimação da fronteira de distância empregou o método de Fronteiras Estocásticas (SFA), utilizando
os últimos quatro anos disponíveis do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis)21. Como
corte amostral, visando limitar a comparação a prestadores semelhantes ao Saae de Passos, foram utilizados
dados apenas dos prestadores locais que atuam no centro-sul brasileiro, excluindo departamentos e
organizações sociais. Aplicou-se, também, um corte populacional, observando apenas municípios com
população entre 50 mil e 300 mil habitantes. Ademais, considerou-se os prestadores que, como o Saae de
Passos, atendem os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A base de dados utilizada
neste estudo contou com os 106 prestadores.
A maior parte dos dados foi retirada do Snis, exceção feita às informações sobre remuneração média
de municípios, que foram extraídas da Relação Anual de Informações Sociais (Rais)22. O corte temporal da
análise são os quatro últimos anos de informações disponíveis do Snis, 2012 a 2015.
A equação da função de distância estimada considerou a relação do custo de exploração com 7
fatores explicativos dos custos. Estas variáveis foram selecionadas por serem, no entendimento da Arsae, as
principais direcionadoras de custos dos prestadores do setor de saneamento (abastecimento de água e
esgotamento sanitário). Estas estão sintetizadas na tabela abaixo:
Tabela 5 - Direcionadores de custos considerados na análise de eficiência operacional
Subgrupo

Serviço

Escala do Serviço

Água

Escala do Serviço

Esgoto

Contexto

unid.

Fórmula
(cod. Snis)

Ligações Ativas de Água

lig.

AG002

Ligações Ativas de Esgoto

lig.

ES002/AG002

Variável

Água/EsgotoSalário Médio do Município

R$

Contexto

Água

Verticalização

econ/lig

Contexto

Água

Volume consumido de água por economia
m³/econ/ano
de água

Tratamento de Esgoto

Esgoto

Tratamento do Esgoto coletado em
relação ao consumo de água

Tendência

-

Tendência anual da função distância

%

AG003/AG002

AG008/AG003

(ES005/(AG010AG019))*((ES006+ES014+ES0
15)/(ES005+ES013))

Fonte: elaboração própria.

21

http://www.snis.gov.br/
As informações de remuneração média nos municípios foram obtidas na base de dados online da Rais, do Ministério do Trabalho
e Emprego, no site http://bi.mte.gov.br/bgcaged. Usou-se a remuneração média dos empregados com pelo menos segundo grau
completo. Foram excluídas remunerações inferiores ao salário mínimo e as informações de trabalhadores de meio período (carga
horária inferior a 30 horas semanais).
22

16

Por fim, os escores encontrados pelo SFA foram normalizadas para o percentil 75, considerando
como meta a eficiência atingida pelos 25% de prestadores mais eficientes da amostra. A eficiência para o
Saae de Passos, utilizando os dados de 201623, foi calculada em 0,82 e a meta estabelecida pelo percentil 75
foi 0,76.
Figura 1 - Ranking de Eficiência Estimada - 2012 a 2015

Fonte: elaboração própria.

A diferença entre a meta e o índice de eficiência do Saae de Passos seria o chamado Fator de
Produtividade, porém, seguindo o mesmo procedimento de escalonamento realizado na Revisão da Cesama
em 2016, considerou-se a metade da citada diferença como Fator de Produtividade. Sendo assim, o Fator de
Produtividade do Saae de Passos para um ciclo tarifário de 2 anos é 1,73%. O Fator de Produtividade, por ser
positivo, não será aplicado nos custos operacionais do Saae de Passos, ou seja, o prestador não terá glosa
nos dispêndios autorizados.

6. Outras obrigações – Lei Piau (12.503/1997)
A lei 12.503/1997 (Lei Piau) estabelece a obrigatoriedade de investimento em proteção e
preservação ambiental por parte dos prestadores de serviços de abastecimento de água e geração de
energia, no montante equivalente a, no mínimo, 0,5% do valor total da receita operacional apurada no
exercício anterior. Na última Revisão Tarifária do Saae de Passos, realizada em 2016, a Arsae incluiu na tarifa
o percentual de 0,5% sobre a Receita Tarifária de Aplicação prevista para o período seguinte. No reajuste
subsequente, realizado em 2017, o montante base foi reajustado pelo ETM resultando em R$112.676.
Nesta Revisão, com o intuito de atender com mais rigor ao dispositivo legal, a Arsae determinará o
montante a ser despendido com Proteção de Mananciais a partir da aplicação do percentual de 0,5% da
Receita Operacional Bruta24 do prestador ao final de 2017, totalizando uma referência anual de R$ 117.858,
em relação ao ano de 2018. Os valores despendidos em ações de proteção e revitalização de mananciais
deverão ser registrados em rubricas contábeis específicas, de modo que a Arsae possa acompanhar sua
evolução ao longo dos períodos.

23

As informações necessárias para realização da análise de eficiência do Saae de Passos em 2016 foram repassadas à Arsae pelo
prestador.
24 Receita Tarifária de Água e Esgoto, após descontos, retificações e restituições.
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Valores eventualmente não gastos pelo prestador serão devolvidos aos usuários mediante
Componente Financeiro, que será consolidado em processo anual de fiscalização por meio da apuração de
dois subcomponentes: i) variação da Receita; e ii) realização da meta. A parcela de Variação da Receita
englobará a diferença entre a meta de gastos e o produto de 0,5% da Receita Operacional Bruta do exercício
fiscal em avaliação. A parcela de Realização da Meta de gastos apresentará a diferença entre os dispêndios
com as ações de proteção e revitalização de mananciais referentes ao exercício fiscal em avaliação e a meta
de gastos para esse mesmo ano. As diferenças calculadas serão atualizadas pela taxa Selic do período em
questão. Caso o prestador gaste mais do que a meta, não haverá compensações tarifárias referentes a este
subcomponente.
O Componente Financeiro total apurado no processo anual de fiscalização será incorporado no
cálculo da Tarifa de Aplicação do reajuste tarifário subsequente ao período de referência das obrigações com
as ações referentes à Lei Piau, com repercussão no Efeito Tarifário Médio (ETM) do reajuste tarifário de cada
ano. A Tabela 6 ilustra o mecanismo.
Tabela 6 - Mecanismo de compensação dos recursos referentes à Lei 12.503/1997

Fonte: elaboração própria.

De forma resumida, além de assegurar a neutralidade da variação de mercado na obtenção de
recursos para as ações de proteção e revitalização de mananciais, o componente financeiro da Tabela 6
garante a reversão em modicidade tarifária de valores que eventualmente não tenham sido
tempestivamente gastos. A seguir, apresenta-se uma breve representação gráfica do cálculo de cada uma
das duas parcelas envolvidas, com o intuito de facilitar a compreensão do mecanismo.
Figura 2 - Representação gráfica do cálculo da parcela VR do Componente Financeiro
Componente por Variação da Receita (VR)

VR

Receita
Necessária

Receita
Obtida

( 0,5% RO
ano anterior )

Cenário 1:
Comp. VR Negativa

Receita
Necessária
( 0,5% RO
ano anterior )

VR
Receita
Obtida

Cenário 2:
Comp. VR Positiva

Receita
Necessária
( 0,5% RO
ano anterior )

VR = 0

Receita
Obtida

Cenário 3:
Comp. VR Nula

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 3 - Representação gráfica do cálculo da parcela RM do Componente Financeiro
Componente por Realização da Meta (RM)
RM = 0
RM

Meta de
Gastos
( 0,5% RO
ano anterior )

Gasto
Realizado

Cenário 1:
Comp. RM Negativa

Meta de
Gastos
( 0,5% RO
ano anterior )

Gasto
Realizado

Cenário 2:
Comp. RM Nula

RM = 0

Meta de
Gastos

Gasto
Realizado

( 0,5% RO
ano anterior )

Cenário 3:
Comp. RM Nula

Fonte: Elaboração própria.

Em função do início de vigência das tarifas que incorporam recursos para o atendimento à Lei Piau
em março de 2018, a meta para este ano será considerada em 5/6 do valor apurado pela fórmula da Tabela
3. Isto é, Meta (2018) = 5/6 * 0,5% * RO (2017). Por outro lado, a receita de 2018 a ser considerada na parcela
de Variação da Receita será aquela referente aos meses de março a dezembro. Portanto, a apuração da
parcela VR em 2019 será realizada através da fórmula [RO (2017) * 0,5% * 5/6] – [RO (março a dezembro de
2018)*0,5%]. Com relação à parcela RM, em 2019 ela será apurada a partir da comparação entre os gastos
realizados em 2018 (março a dezembro) e a Meta (2018), conforme fórmula descrita no parágrafo anterior.
Em 2020 os cálculos seguirão o previsto na Tabela 6.
O acompanhamento da obtenção e da aplicação dos recursos será realizado a partir de controles que
o Saae deverá operacionalizar, conforme estabelecido pela Arsae. A definição da meta anual para
determinado ano e a apuração dos recursos obtidos para o cumprimento da meta serão realizadas em função
das contas contábeis de receita do Saae. Já para viabilização do controle dos gastos associados ao Programa,
o prestador deverá realizar o registro dos valores despendidos em rubrica contábil sintética específica para
o atendimento à Lei Piau, com a segregação desses dispêndios em contas analíticas em função da natureza
dos gastos e investimentos incorridos. Esse ponto merece atenção especial por parte do Saae, visto que
até o momento, os valores despedidos em ações de proteção de mananciais vêm sendo lançados em uma
conta contábil em conjunto com ações de diversas naturezas, impossibilitando a visualização de qual
montante foi de fato gasto. Conforme explicado, será calculado a partir dessa Revisão um componente
financeiro em que se levará em conta a realização da meta por parte do Saae, de modo que é extremamente
necessária a observação precisa do valor gasto.

7. Custos de Capital
7.1.

Plano de Investimentos
Quadro 4 – Plano de Investimentos original enviado pelo Saae/Passos

Investimento
Código(s)
Ação
PMSB
45
Elevatória dos Coimbras (1º Booster + 2º Reservatório)
Aquisição e instalação do reservatório de 3.000m³ na ETA
28 / 53
Rio Grande
Término da segunda etapa da duplicação do Sistema de
33
Tratamento da ETA Rio Grande
Elaboração do projeto para o tanque de contato - ETA
21
Antônio Porto

Custo Previsto

Sistema/Setor

R$ 1.818.351,25

Água

R$ 1.200.000,00

Água

R$ 2.000.000,00

Água

R$ 50.000,00

Água
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Investimento
Código(s)
PMSB
19 / 35 /
36 / 37 /
46 / 51
21
6
24
39 / 40
6
29
29
43
17
50
31
51

Ação
Execução do programa "Produtor de Água" visando o
aumento de vazão em período de seca no Ribeirão Bocaina
(Barraginhas)
Construção do tanque de contato - ETA Antônio Porto
ETE compacta do Bairro Aclimação
Aquisição de um aparelho monitor de coagulante
Aquisição de hidrômetros em cinco anos, faz-se necessário
aquisição anual de 8400 peças
Aquisição de um veículo de transporte, para setor de esgoto,
tipo caminhão 3/4 com carroceria e cabine suplementar ou
cabine dupla
Adquirir 2 veículos leves (pick-up) para as equipes de água e
esgoto
Construção de depósito temporário de resíduos sólidos
Elaboração do projeto da elevatória da ETE da Bacia do São
Domingos
Reestruturação cadastral e operacional para adequação do
monitoramento da macro e micromedição
Aquisição e instalação de macromedidores e data loggers
Tubos e conexões para uso diário (ligações novas e
manutenção de redes)
Elaboração do projeto para melhoria da eficiência da ETE
com as lagoas aeradas
Construção da nova sede administrativa do SAAE
UTR para o lodo das seguintes etapas: limpeza dos tanques
de armazenamento de produtos químicos, água de retro
lavagem dos filtros e decantadores
Elaboração do projeto para a construção de uma barragem
de acumulação na bacia do Ribeirão Bocâina
TOTAL

Custo Previsto

R$ 400.000,00
R$ 200.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 40.000,00

Sistema/Setor

Água
Água
Esgoto
Água

R$ 840.000,00

Água

R$ 155.000,00

Esgoto

R$ 120.000,00

Água/Esgoto

R$ 100.000,00

Esgoto

R$ 200.000,00

Esgoto

R$ 15.000,00

Água

R$ 150.000,00

Água

R$ 402.000,00

Água

R$ 100.000,00

Esgoto

R$ 900.000,00

Água

R$ 4.000.000,00

Água

R$ 200.000,00

Água

R$ 13.890.351,25

Fonte: elaboração própria a partir de informações do Saae.

O Quadro 4 apresenta o primeiro Plano de Investimentos proposto pelo prestador e enviado à Arsae,
o qual previa gastos em torno de R$ 13,9 milhões. Desse valor, R$ 1,55 milhão seria investido exclusivamente
em esgotamento sanitário, ou seja, apenas 11% do valor total, representando somente 5 ações do total de
20 inicialmente previstas.
Tendo em vista subsidiar a análise do respectivo plano, foram utilizados o Plano Municipal de
Saneamento Básico de Passos (em elaboração) e o Relatório da Gerência de Fiscalização Operacional/Arsae
- Visita SAAE Passos realizada em maio de 2015. Com base nesses documentos, foi possível perceber, dentre
vários itens evidenciados, a necessidade de investimentos tais como combater às perdas do sistema;
executar obras de segurança hídrica; aumentar o índice de tratamento de esgoto; e melhorar a qualidade do
tratamento de esgoto.
Especificamente com relação à qualidade do tratamento de esgoto, o Plano Municipal de Passos
destacou a necessidade de realizar melhorias na eficiência do processo de tratamento, buscando adequar a
operação do sistema e sanar eventuais desconformidades constatadas. Ainda neste aspecto, o relatório de
fiscalização da GFO/Arsae sobre os serviços prestados pelo Saae/Passos indicou a necessidade de
implantação de unidades capazes de realizar o tratamento complementar (o chamado pós-tratamento) dos
esgotos para o atendimento aos padrões ambientais de lançamento no corpo d’água receptor.
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Com relação ao sistema de abastecimento de água, ressalta-se a ação “UTR para o lodo das seguintes
etapas: limpeza dos tanques de armazenamento de produtos químicos, água de retro lavagem dos filtros e
decantadores”, que previa grande volume de recursos. Isto é, R$ 4 milhões, cerca de 30% do total do valor
de investimento previsto. Objetivando reduzir os custos desta ação e realocar os recursos para outros
investimentos, foi adotada uma abordagem tecnológica alternativa, denominada bolsas de desague (“bags”).
Essa tecnologia permite que o mesmo objetivo seja atingido com um valor significativamente mais baixo.
Por fim, a Agência percebeu que algumas ações inerentes à prestação dos serviços de água e esgoto
não estavam previstas, como, por exemplo, implantação de redes, tanto de água quanto de esgoto. No Plano
original enviado pelo Saae, também não havia previsão de recursos para reformas em geral, destinadas à
ampliação da vida útil das unidades.
Diante do exposto anteriormente, após a visita técnica realizada pela equipe da Arsae em outubro
de 2017 e em comum acordo com o prestador, foi preciso realizar ajustes e modificações no Plano de
Investimentos originalmente proposto. Desse modo, para o cálculo tarifário, foi utilizado o Plano de
Investimentos apresentado no Quadro 5. Destaca-se, principalmente, o maior equilíbrio na destinação dos
recursos entre os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Do total de R$ 16.229.908,15
(total de 33 ações), 44,5% dos recursos destinados exclusivamente para água (18 ações), 53% dos recursos
destinados para esgoto (11 ações), 2% para ambos (3 ações) e 0,5% para área administrativa (1 ação). Além
disso, foram adicionadas as ações previstas no Plano de Investimentos do ciclo tarifário anterior (2016-2018)
e ainda não concluídas (destacadas em itálico), porém com recursos já garantidos, tendo em vista propiciar
o acompanhamento e fiscalização de tais investimentos pela Arsae.
Ressalta-se que o Saae deverá, durante o processo de Audiência Pública, examinar o respectivo Plano
de Investimentos apresentado do ponto de vista de viabilidade técnica e da sua capacidade de executar o
montante de recursos destinados previstos para as ações de investimentos.
Quadro 5 - Plano de Investimentos considerado pela Arsae
Investimento
Código(s)
Ação
PMSB
45
Elevatória dos Coimbras (1º Booster + 2º Reservatório)
Aquisição e instalação do reservatório de 3000m³ na ETA Rio
28/53
Grande
Elaboração do projeto para o tanque de contato - ETA Antônio
21
Porto
21
Construção do tanque de contato - ETA Antônio Porto
6
Elaboração de projeto da ETE compacta do Bairro Aclimação
Aquisição de hidrômetros (5 anos de vida útil) - aquisição anual
15/24
de 8400 peças
Aquisição de um veículo de transporte, para setor de esgoto, tipo
caminhão 3/4 com carroceria e cabine suplementar ou cabine
dupla
Adquirir 2 veículos leve (pick-up) para as equipes de água e
39/40
esgoto*
Construção de depósito temporário de resíduos sólidos
Elaboração do projeto da elevatória da ETE da Bacia do São
6
Domingos.
Reestruturação cadastral e operacional para adequação do
23/28/29
monitoramento da macro e micromedição
23/28/29 Aquisição e instalação de macromedidores e data loggers
29/43 Tubos e conexões para uso diário (ligações novas)
Elaboração do projeto para melhoria da eficiência da ETE com as
17
lagoas aeradas

Custo Previsto

Sistema/Setor

R$

1.818.351,25

Água

R$

1.745.666,67

Água

R$

20.000,00

Água

R$
R$

200.000,00
100.000,00

Água
Esgoto

R$

840.000,00

Água

R$

155.000,00

Esgoto

R$

-

R$

100.000,00

Esgoto

R$

20.000,00

Esgoto

R$

15.000,00

Água

R$
R$

150.000,00
404.000,00

Água
Água

R$

50.000,00

Esgoto

Água/Esgoto
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Investimento
Código(s)
PMSB
50
31
51
29/43
29/43
29/43
6
31

-

-

Custo Previsto

Ação
Elaboração do projeto para construção da nova sede
administrativa do SAAE.
UTR para o lodo das seguintes etapas: limpeza dos tanques de
armazenamento de produtos químicos, água de retro lavagem
dos filtros e decantadores (bags).
Elaboração do projeto para a construção de uma barragem de
acumulação na bacia do Ribeirão Bocaina
Ampliação da rede de água
Ampliação da rede de esgoto
Reformas em geral
Aquisição de 2 hectares para construção da ETE compacta do
Bairro Aclimação
Construção das lagoas aeradas e de sedimentação para melhoria
da eficiência do tratamento do esgoto
Implantação de 2 módulos com 3 reatores UASB com capacidade
equivalente aos existentes
Ampliação da rede de distribuição de água da Rua Caetés
Ampliação da rede de distribuição de água do Coimbras
Adutora de 300 metros de rede ligando o reservatório do bairro
Primavera 2 interligando na rede do bairro Rede

UTR do ETA Rio Grande (Bags)
Elaboração do Plano Diretor de Água e de Esgoto - Estudos e
projetos de adequação e melhoria dos sistemas de água,
referentes à escassez hídrica (caso ETA Rio Grande) e esgoto (caso
da construção das ETEs São Domingos e Aclimação ou
elevatórias)**
Aquisição de conjuntos motobombas e painéis para a captação do
Sistema Bocaina**
Recuperação na estrutura dos reatores da ETE**
Injeção de poliuretano no reservatório de 2.000 m³**
Projeto Executivo e Estrutural ETE**
Substituição de hidrômetros - 2ª etapa**
TOTAL INCLUÍDO NA TARIFA PARA O CICLO DE DOIS ANOS

R$

Sistema/Setor

70.000,00 Administrativo

R$

400.000,00

Água

R$

50.000,00

Água

R$
R$
R$

100.000,00
150.000,00
320.000,00

Água
Esgoto
Água/Esgoto

R$

200.000,00

Esgoto

R$

3.286.351,85

Esgoto

R$

4.564.538,38

Esgoto

R$
R$

511.000,00
735.000,00

Água
Água

R$

25.000,00

Água

R$

200.000,00

Água

R$

-

Água/Esgoto

-

Água

16.229.908,15

Esgoto
Água
Esgoto
Água

*O Saae deverá, durante o período de Audiência Pública, informar à Arsae o custo relativo ao aluguel dos veículos desejados. Aluguel
não é um investimento, e será contemplado enquanto custo “serviços de terceiros”.
**Ações previstas no Plano de Investimentos do ciclo anterior e ainda não concluídas, porém com recursos já garantidos.
Fonte: elaboração própria a partir de informações do Saae.

7.2.

Capital de Giro

Parte dos recursos do Saae precisa ficar reservada como capital de giro, em forma de disponibilidades
e estoques, para que o prestador não apresente insuficiência de caixa diante do descasamento entre prazos
de pagamentos e recebimentos. Nesta Revisão Tarifária, a Arsae estimou pela primeira vez o capital de giro
eficiente para o Saae de Passos, reflexo dos prazos de operação, de recebimento e de pagamento.
A princípio, calculou-se a Necessidade de Capital de Giro (NCG) com base nos dados do exercício de
2016, aferindo-se o prazo médio de pagamento (24,23 dias), o prazo médio de recebimento de clientes (29,94
dias) e o volume de estoques do Saae (R$ 1,2 milhões).
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A partir desses resultados e das informações de despesas operacionais25 e receita bruta de água e
esgoto, foi calculada uma NCG para o Saae de Passos no valor de R$ 2.038.038. No entanto, mais da metade
desse valor é referente ao montante de estoques. Quando se trata de uma empresa que visa lucro, a tarifa
deve cobrir a amortização e remuneração adequada do capital alocado em estoques. Já no caso de um
prestador público, a tarifa deve garantir recursos para que o Saae adquira o estoque necessário. A Arsae
optou por não calcular qual seria uma política de estocagem eficiente, mas apenas considerar que o nível
atual mantido pelo Saae é o necessário. Nesse caso, não são necessários recursos para compra de estoques
adicionais. Ressalta-se que a tarifa contempla recursos para investimentos e também para despesas com
materiais em geral. Conforme os itens estocados forem sendo utilizados, o Saae disporá de recursos para
substituí-los.
Excluindo os estoques da análise, a NCG seria de R$ 828.312, o que representa 3,8% da receita bruta
de água e esgoto do Saae. Para avaliar a inclusão ou não na tarifa de um valor destinado a suprir essa
necessidade, a Arsae observou o montante de recursos já mantidos pelo prestador em forma de caixa e
equivalentes de caixa. Descontando os recursos das contas bancárias vinculadas reguladas pela Arsae, o Saae
possuía em dezembro de 2016 o valor de R$ 2,8 milhões, que subiu para R$ 7,15 milhões26 em outubro de
2017. Esse valor é mais de sete vezes maior que o resultante da aplicação da metodologia de cálculo da NCG,
não devendo ser incluídos valores adicionais na tarifa para esse fim.
Tabela 7 - Cálculo da Necessidade de Capital de Giro
2016
Receita Bruta de Água e Esgoto

R$

21.620.810

Despesas Operacionais

R$

14.409.878

Resultados

2016

Ciclo Operacional (em dias)
Prazo Médio de Recebimento (PMR)

29,94

Prazo Médio de Pagamento (PMP)

24,23

Necessidade de Capital de Giro
( + ) Estoques

R$

1.209.726

( + ) Clientes

R$

1.798.365

( - ) Passivo Operacional

R$

970.053

( = ) NCG Total

R$

2.038.038

Ciclo Financeiro (em dias)
NCG (sem estoques)

33,93
R$

% da receita bruta de água e esgoto

828.312
3,83%

Fonte: cálculos da Arsae a partir de dados do prestador.

25

Despesas operacionais dentro do escopo de ciclos operacionais, não se confundindo com o grupo de “custos
operacionais” da classificação regulatória adotada pela Arsae para análise da contabilidade do prestador. Basicamente,
são excluídas do cálculo da NCG despesas que não representam desembolsos, que são glosadas pelo regulador ou que
possuem natureza financeira.
26
Cabe lembrar que está em andamento um processo administrativo, regido pela Resolução Arsae 40/2013, para
garantir devolução aos usuários do Saae de Passos referente aos valores que foram cobrados indevidamente nas faturas
de março a maio de 2017. Durante esse período o Saae cobrou tarifas maiores que as autorizadas pela Arsae, ao não
observar a aplicação do reajuste de -4,37% determinado na Resolução Arsae 90/2017. Portanto, parte do valor em caixa
possivelmente será destinada a essa devolução, embora o montante seja pequeno em relação ao total disponível.
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8. Destinações Específicas
8.1.

Programa de Desenvolvimento e Gestão

Na Revisão de 2016, a Arsae reservou 1,57% da receita tarifária base para a criação do Programa de
Desenvolvimento e Gestão. O objetivo era a contratação de uma empresa de consultoria especializada em
gestão, com a função principal de apoiar o prestador no diagnóstico da situação administrativa, avaliação de
processos contábeis e comerciais que permitam melhorar a qualidade de informações e elaborar análises
gerenciais que permitam aproveitar oportunidades de ganho em eficiência, redução de custos e aumento de
receita.
Diante disso, a Arsae considera primordial dar transparência e monitorar os resultados alcançados
com a adoção dessa destinação especifica.
Conforme previa a Resolução Arsae-MG 78/2016, o Termo de Referência foi elaborado pelo Saae e
aprovado pela Arsae em junho/16. Em novembro/16, por meio de processo licitatório, foi contratada a
empresa Tato Consultoria e Assessoria Técnica (Macedo Oliveira e Xavier Camargo LTDA, nº contrato
055/2016), com valor mensal de R$ 34.881,27 e valor global de R$ 418.575,24.
O depósito dos recursos na conta especifica iniciou-se em abril de 2016 e até setembro/2017 totaliza
o ingresso de R$ 528.441,28. Com relação às despesas, houve a emissão de nove notas fiscais mensais, a
partir de janeiro/2017, sendo todas no valor de R$ 34.881,27. No entanto, no mês de fevereiro/2017 não
houve saque dos recursos para pagamento dessa fatura. Com isso, o saldo observado ao final do mês de
setembro/2017 é de R$ 278.585,71. Cabe observar que o rendimento da aplicação desse recurso, que
representa aproximadamente R$30 mil, consta do saldo observado e poderá ter o saldo revertido para a
modicidade tarifária ao final do programa, conforme detalhado na seção de Outras Receitas.
A apresentação dos controles exigidos na Resolução 78/2016 e as movimentações da conta serão
detalhadas no Relatório Anual de Fiscalização das Destinações Especificas elaborado pela Gerência de
Fiscalização Econômica da Arsae.
Com relação ao aspecto da prestação de serviços a Arsae avaliou como positiva a adoção de
mecanismos de controle e gestão pelo Saae. Com base nos relatórios de atividades, disponibilizados pela
Tato, é possível observar que a consultoria compreende as necessidades da Arsae e busca cumprir as
atividades elencadas no Termo de Referência.
Foi identificada a proposição de várias ações de melhoria: redução de custos, aumento de receita,
redução de perdas, criação de Procedimento Operacional Padrão (POP) para quase todos os itens de
informações rotineiras a serem disponibilizadas para a Arsae, acompanhamento e planejamento dos
investimentos, dentre outros. Dessa forma, entende-se que a consultoria está atendendo ao item 3.2.3,
alínea f do Termo de Referência, ao buscar oportunidades de ganho de eficiência, redução de custos e
aumento da receita.
Entretanto, reconhece-se a existência de alguns problemas referentes à parte contábil. Dentre eles
destacamos três itens: Contabilidade Regulatória, PCASP e incorporação de rubricas de controle. Além disso,
ressalta-se que o atendimento das normas regulatórias é uma das entregas a serem feitas pela Consultoria.
No entanto, o prestador contrariou a Resolução Arsae 90/2017, de 27 de janeiro de 2017, que autorizava a
aplicação de um efeito tarifário médio negativo (-4,37%) nas tarifas a partir de 1º de março de 2017. A
situação só foi corrigida no mês de junho de 2017. Com isso, o prestador acabou obtendo um faturamento
superior ao calculado.

24

Importante esclarecer que está em andamento o processo administrativo, regido pela Resolução
Arsae 40/2013, que está em andamento para apuração dos fatos e das compensações cabíveis junto aos
usuários, em função das não conformidades identificadas no faturamento do prestador, durante o período
aqui referido.
Por fim, cabe ressaltar que para esta Revisão não serão incluídos recursos para o Programa de
Desenvolvimento e Gestão. Portanto, não haverá qualquer impacto tarifário decorrente dessa atividade para
esse ciclo tarifário. O saldo da conta poderá, exclusivamente, ser usado para pagamentos que sejam
aderentes a Programa de Desenvolvimento e Gestão. Caso contrário, o montante será revertido futuramente
para a modicidade tarifária.

8.2.

Tarifa Social

A concessão de subsídios aos usuários da categoria social não deve implicar perda de receita tarifária
para o prestador. Por isso, a redução nas tarifas desses usuários é integralmente compensada pelo aumento
nas tarifas de outras categorias. Portanto, a Tarifa Social se caracteriza como um sistema de subsídios
cruzados.
Para garantir a neutralidade dos efeitos do subsídio da Tarifa Social sobre a receita tarifária do Saae
de Passos, independentemente do resultado de cadastramento e concessão de benefício, a Arsae
desenvolveu um mecanismo de compensação ao Saae de acordo com a real concessão de benefício
alcançada.
O mecanismo foi instituído na Revisão de 2016, quando 215 famílias eram beneficiadas com a
redução de faturas. Na época, de acordo com o cruzamento do banco de faturamento do Saae com a base
de dados do CadÚnico, foi definida uma meta de cadastro de 4.363 famílias. Para que a redução nas faturas
destes usuários não acarretasse perda financeira para o prestador, foi criada uma conta de Destinação
Específica, na qual o Saae deveria depositar mensalmente o percentual de 2,335% da receita. Levando em
conta o cadastramento de usuários na categoria Social e a inadimplência, a Arsae autorizou o Saae a acessar
mensalmente um percentual da receita tarifária como forma a compensá-lo pelo benefício concedido.
A partir de dados de outubro de 2017, a Agência verificou que 3058 famílias foram faturadas com
a Tarifa Social, número correspondente a 70% da meta. Por essa razão, a Arsae modificou a meta de
cadastramento do Saae, utilizando o mercado atual para conformação do percentual a ser depositado em
conta vinculada. O percentual determinado nesta Revisão é de 3,113%27 da receita tarifária, valor que está
sendo adicionado à receita tarifária, e que implica em cobrança adicional de todos os usuários do Saae para
concessão do subsídio aos menos favorecidos. Em vez de ter livre acesso a este recurso adicional, o prestador
deverá depositá-lo mensalmente em uma conta vinculada e providenciar a aplicação financeira. Da mesma
forma como vem acontecendo, a Arsae autorizará o Saae a acessar mensalmente um percentual da receita
tarifária como compensação. Posteriormente, o recurso acumulado pelo Saae na conta vinculada poderá ser
revertido à modicidade tarifária.
É importante destacar que o banco de faturamento, nas condições de cadastro atual, possui um
número reduzido de informações de registro dos usuários (muitos usuários não apresentam informações
sobre CPF e RG, por exemplo). Para garantir a identificação automática de usuários com direito ao benefício,

27

Apesar da Arsae ter reduzido a meta de cadastramento na categoria Residencial Social, modificações na Estrutura
Tarifária do prestador (no sentido de aumentar o subsídio entre as duas categorias) fizeram com que o percentual
aumentasse com relação ao determinado na última Revisão.
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é imprescindível a atuação do Saae na inclusão e atualização de suas informações cadastrais e de
faturamento.
O Saae de Passos deverá realizar ampla divulgação dos critérios de enquadramento na categoria
Residencial Social, devendo realizar lançamento contábil das respectivas despesas em conta específica para
fins de consideração como custo regulatório. O conteúdo das divulgações e os gastos previstos a serem
considerados como custos regulatórios devem ser enviados à Arsae-MG para homologação prévia em até 60
dias após a publicação da Resolução. Tal abordagem está normatizada pela Resolução que trata desta Revisão
Tarifária.
Outra ação importante para difusão do benefício pode ser feita pela Prefeitura Municipal, com a
identificação de famílias, pela Secretaria de Assistência Social, que podem ser incluídas no CadÚnico. Este
trabalho social é de extrema importância para garantir o acesso de famílias de baixa renda aos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Na Revisão de 2016, por meio da Nota Técnica CRFEF/GRT 02/2016, ficou estabelecido que, no caso
de haver pequeno esforço de cadastramento e grande parte do recurso ficar mantida na conta vinculada, o
montante poderia ser destinado a investimentos ou à modicidade tarifária. A seção 12.2 trata
especificamente da compensação pelo recurso mantido na conta.

9. Receitas Irrecuperáveis
Para o processo de readequação das tarifas na Revisão Tarifária, considera-se que a receita tarifária
deve proporcionar recursos suficientes para cobrir também as Receitas Irrecuperáveis (RI), que são as perdas
de faturamento devido a uma parte da inadimplência dos usuários.
A inadimplência torna-se, do ponto de vista regulatório, uma perda para o prestador, que, em alguma
medida, afeta seu equilíbrio econômico-financeiro. Com isso, a regulação tem o dever de verificar o
comportamento da inadimplência mínima eficiente do prestador, para que o mesmo tenha condições
econômicas-financeiras de continuar prestando os serviços e investir na sua expansão.
A perda de receita pela inadimplência irrecuperável do prestador pode ser reforçada pela
compreensão de que, devido à característica e essencialidade do bem água, a legislação regulatória julgou
ser apropriada a adoção de mecanismos de proteção ao usuário. A lei de criação da Arsae, Lei Estadual
18.309/09, estabelece que o usuário inadimplente não pode ter o seu nome inscrito em serviços de proteção
ao crédito e a Resolução Arsae nº 40/13 impõe algumas condicionantes ao prestador antes que o serviço seja
suspenso ao usuário inadimplente. Esse entendimento, se por um lado prioriza o aspecto social de direito
humano à água, por outro é uma dificuldade à celeridade de recuperação dessa receita. Além disso, fatores
socioeconômicos podem influenciar essa dificuldade de recuperar a receita, como o momento de crise
econômica do país.
Para a Revisão Tarifária do Saae de Passos, a Arsae procurou considerar o custo das RI a partir da
elaboração da Curva de Envelhecimento (ou Curva de Aging) do prestador. Essa metodologia, utilizada nas
Revisões Tarifárias dos prestadores regulados pela Arsae, consiste na análise mensal, em uma data de
referência, das faturas emitidas pelo prestador e ainda não pagas pelos usuários sobre o faturamento do
respectivo mês.
No entanto, o Saae de Passos não conseguiu fornecer os dados solicitados pela Arsae referentes aos
últimos 36 meses de faturas em aberto, período adotado para o modelo. Com isso, para que o Saae não seja
penalizado, foi definido que o percentual de RI que será aplicado no cálculo tarifário de Passos será igual ao
percentual de RI calculado para o Saae de Itabira, ou seja, 0,59%.
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A escolha pelo índice levou em consideração os municípios possuírem um conjunto de características
que os fazem poder serem agrupados como semelhantes. Na Figura 4 está indicado o resultado do método
multivariado Fuzzy Cluster para realizar uma comparação entre 106 prestadores municipais a partir de
diversas variáveis operacionais (Snis) e variáveis municipais28. Os agrupamentos (clusters), representados
pelos círculos azuis, identificam quais municípios possuem dados semelhantes – isto é, o maior grau de
similaridade possível dentro de cada grupo. Cada ponto na figura indica uma unidade de análise, ou seja, um
prestador municipal. A amostra foi composta pelos mesmos prestadores utilizados para a análise de
eficiência construída nesta Nota Técnica. O algoritmo utilizado foi o FANNY, e o software foi o R.
Como se pode observar, os Saae de Passos e Itabira pertencem ao mesmo cluster. Adicionalmente,
foi realizada a Tabela 8 com o intuito de ilustrar, ainda que de forma sintética, a similaridade entre os
municípios. É importante notar que o percentual de receitas irrecuperáveis do Saae de Itabira se trata de um
dado atual, utilizado na Revisão Tarifária do prestador publicada em outubro de 2017. Dessa maneira,
eventuais efeitos cíclicos também estão, em grande medida, controlados.
Figura 4 – Agrupamentos de Prestadores Municipais, com destaque para os Saae de Passos e Itabira

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Snis (2015) e dos prestadores

Tabela 8 – Comparativo (Passos x Itabira) - 2015

Fonte dos dados:
(*) Informações do site do IBGE - https://cidades.ibge.gov.br/
(**) Banco de Faturamento de agosto de 2017 dos Prestadores: Saae de Passos e Saae de Itabira.

Deste modo, o percentual de Receitas Irrecuperáveis Regulatórias que será alocado nas tarifas dos
usuários dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Passos é de 0,59%. A incidência
deste percentual sobre a Receita Tarifária (RT) definida na Revisão resulta no valor do custo associado às
28

Mesmas variáveis utilizadas para o cálculo de eficiência presente nesta Nota Técnica, além da variável de tarifa média (água e
esgoto). Também foi considerada a variável se o prestador é regulado ou não.
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Receitas Irrecuperáveis (RI) para este ciclo tarifário: R$ 156.405,31. Vale notar também que este percentual
não é muito distinto do percentual observado para o Saae de Passos na última revisão tarifária (2016).
Cabe acrescentar, que caso o prestador consiga, até o dia 26/12/2017, gerar de forma assertiva os
arquivos necessários para a elaboração da curva de Aging, eles serão utilizados como parâmetros para o
cálculo de RI na Nota Técnica final dessa Revisão Tarifária.

10. Outras Receitas
A receita a ser gerada pela aplicação das tarifas deve proporcionar recursos suficientes ao prestador
para fazer frente a quatro itens: (i) Custos Operacionais (CO); (ii) Tributos e outras Obrigações (T); (iii) Custos
de Capital (CC); e (iv) Receitas Irrecuperáveis (RI), além de despesas com destinações específicas, quando
houver. A Receita Requerida (RR), obtida pela soma desses itens, deve ser reduzida pelo valor das Outras
Receitas (OR). As OR englobam os ganhos auferidos na prestação de serviços não tarifados e aqueles
provenientes de outras fontes de receitas, como rendimentos de aplicações financeiras, aluguel, venda de
ativo imobilizado, dentre outros.
Adicionalmente, devido à ausência de uma contabilidade regulatória que possibilite a perfeita
relação entre custos incorridos e receitas auferidas, entende-se que parte dos custos totais considerados na
construção da RR são referentes à prestação de outros serviços que, embora não vinculados diretamente
com a atividade regulada, guardam alguma relação, mesmo que indireta, com o serviço prestado. Assim, a
dedução do valor de OR para fins tarifários possui o objetivo de reduzir as distorções causadas por essa
deficiência.
Para o cálculo do montante de OR a ser revertido à modicidade tarifária na Revisão Tarifária do Saae
de Passos, a Arsae analisou cada rubrica do plano de contas do prestador e as classificou em grupos e
subgrupos de acordo com o seu funcionamento e tratamento regulatório. Dessa forma, a partir dessa
classificação, foi concebido o subgrupo denominado “Outras Receitas”. Posteriormente, essas rubricas foram
agrupadas de acordo com características e tratamento regulatório semelhantes. O detalhamento de cada
conta contábil que compõe os grupos e subgrupos de OR está especificado no Anexo III deste documento.
Por fim, conforme exposto no Tabela 9, foram definidos percentuais de reversão para a modicidade
tarifária, com base nos seguintes critérios: natureza da receita; necessidade de estímulo à atividade;
identificação dos tipos de custos necessários à geração de receitas; e tratamento regulatório adotado em
outras notas técnicas correlacionadas. Esse agrupamento permite que seja feita uma análise mais
estruturada da natureza e função das contas, auxiliando na identificação do método regulatório mais
adequado para a definição do percentual de reversão para modicidade tarifária e para o cálculo das OR.
O cálculo do valor de OR a ser revertido à modicidade tarifária obedece a identificação das rubricas
classificadas sob denominação de “Outras Receitas” e é realizado a partir dos saldos contábeis constantes
nos balancetes do Saae de Passos. O período utilizado como referência compreende os meses de ago/16 a
jul/17 e, posteriormente, os saldos correspondentes foram atualizados pelo índice de preços associado ao
serviço. Ao final, para apuração do saldo a ser revertido, são aplicados os percentuais de reversão indicados
na Tabela 9.
Os grupos Outras Receitas Operacionais e Diversas possuem o percentual de 100% revertidos para a
modicidade tarifária. A justificativa para que isso ocorra deve-se ao fato das despesas associadas a essas
receitas já estarem contempladas integralmente na formação dos custos operacionais, ou seja, não foi
identificado nenhum custo especifico a essas atividades que não esteja reconhecido na composição da
receita tarifária.
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Tabela 9 - Outras Receitas (OR)
Grupo

Subgrupo

Outras Receitas Totalmente revertidas_Operacionais
Operacionais

Valor Apurado

Percentual de Valor Revertido Reversão
Sem Atualização

Valor Revertido - com
correção inflacionária
(*)

R$

249.295,04

100%

R$

249.295,04 R$

253.203,29

R$

810.894,53

100%

R$

810.894,53 R$

893.938,93

R$

20.806,91

0%

R$

-

R$

422.893,73

100%

R$

422.893,73 R$

R$

21.399,96

100%

R$

Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Programa de
Desenvolvimento e Gestão

R$

25.080,42

0%

R$

Outras Receitas Financeiras

R$

29.194,00

100%

R$

R$

723.596,45

100%

R$

Sanções financeiras
Juros por Impontualidade
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados
Outras Receitas Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Tarifa Social
Financeiras

Outras Receitas Totalmente revertidas_Diversas
Diversas

Total de Outras Receitas

R$ 2.303.161,04

21.399,96
29.194,00

R$

422.893,73

R$

21.399,96

R$

-

R$

29.194,00

723.596,45 R$

734.940,42

R$ 2.257.273,71

R$

2.355.570,33

Fonte: cálculos da Arsae a partir de dados do prestador.
(*) Os valores de OR Operacionais e OR Diversas foram atualizados pelo INPC acumulado de mar/17 a fev/18.
Não houve correção para as Outras Receitas Financeiras, com exceção das Sanções Financeiras, atualizadas pelo ETM da Revisão.

Para o caso das Outras Receitas Financeiras foram definidos diferentes percentuais de reversão. No
subgrupo Sanções Financeiras o entendimento adotado pela Arsae estabelece que as multas devem ser
integralmente revertidas para a modicidade por não ensejar em um custo adicional do prestador, mas um
estímulo ao cumprimento de regras ou obrigações estabelecidas entre as partes no contrato de prestação
de serviços. Em contrapartida, os Juros por Impontualidade não devem ser revertidos para a modicidade,
pois configuram como uma fonte de compensação financeira pelo atraso no recebimento das faturas.
Quanto a Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados, foi definido que o valor
equivalente a toda a remuneração auferida com essa rubrica seja revertido integralmente para a modicidade
tarifária. A justificativa para reverter essa receita foi baseada na reavaliação da disponibilidade de caixa do
prestador. Dado que existem recursos disponíveis para arcar com as despesas de curto prazo, não será
necessário inserir essa receita para compor o montante de capital de giro do prestador.
Em relação à Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados, foi definido que o rendimento da
aplicação dos recursos registrados na rubrica referente a Tarifa Social seja revertido para a modicidade
tarifária, pois não enseja qualquer custo ou perda de receita pelo prestador. No caso do montante acumulado
na conta referente à Tarifa Social, ver seção sobre “Compensação da Tarifa Social”. Já na rubrica que
contabiliza os rendimentos referente ao Programa de Desenvolvimento e Gestão, serão mantidos os
rendimentos integralmente pelo prestador para arcar com os custos do programa. Entretanto, o valor poderá
ser integralmente revertido para modicidade tarifária, aja saldo positivo na rubrica ao final do programa.
Com isso, o montante integral de OR a ser revertido em modicidade das tarifas, reduzindo a Receita
Tarifária calculada nesta Revisão, será o valor de R$ 2.355.570,33, conforme descrito na Tabela 9.

11. Receita Tarifária Base e Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT)
Segundo a análise da Arsae, o Saae de Passos necessita de uma Receita Tarifária de R$ 26.509.375
(RT1 base), que, somada às outras receitas auferidas pelo prestador, é capaz de cobrir os custos necessários
para a prestação dos serviços no período de março/18 a fevereiro/19.

29

O Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) corresponde à variação entre a Receita Tarifária base
no período anterior e no próximo período (RT1 base / RT0 base - 1). A RT0 base é calculada pelo faturamento
do mercado de referência com as tarifas do Quadro Tarifário base vigente, ou seja, as do Reajuste Tarifário
de 2017.
Assim, as tarifas base vigentes sofrerão um acréscimo de 5,18%, conforme apresentado na Tabela
10:
Tabela 10 – Cálculo do Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT)

Receitas Tarifárias
RT0 base

R$

RT1 base
IRT = Δ% receitas base

R$

Valor
25.202.888,47
26.509.374,84
5,18%

Fonte: cálculos da Arsae.

Pode-se desagregar esse resultado em dois aspectos: (i) reconstrução do patamar necessário de
Receita Tarifária e (ii) correção inflacionária, conforme apresentado na tabela abaixo:
Tabela 11 – Desagregação do IRT
Aspectos

Variação em R$

Impacto individual Impacto acumulado

Reconstrução da Receita Tarifária base necessária R$

781.277,66

3,10%

3,10%

Correção inflacionária

R$

525.208,70

2,08%

2,02%

Total

R$

1.306.486,36

5,18%

5,18%

Fonte: cálculos da Arsae.

O artigo 29 da Lei Federal 11.445/07 estabelece que “os serviços públicos de saneamento básico
terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração
pela cobrança dos serviços”. Um dos objetivos da regulação, segundo o artigo 22 da Lei 11.445/2007, é definir
tarifas que garantam o equilíbrio econômico-financeiro do prestador, sendo a Revisão Tarifária o momento
adequado para considerar a “reavaliação das condições de mercado” (artigo 38). Assim, o aumento tarifário
visa oferecer condições para que o prestador possa garantir o serviço público de qualidade à população e a
sustentabilidade das atividades (artigo 29 da Lei 11.445/07).

12. Componentes Financeiros
A Arsae adota um modelo de regulação que garante a neutralidade para o prestador no caso de
ocorrência de custos regulatórios e de efeitos de variações de custos unitários (preços) de alguns itens
considerados não administráveis, conforme previsto no art. 8° da Lei Estadual 18.309/09. Tais ajustes
relativos ao exercício anterior, bem como outras compensações financeiras sem caráter permanente na
composição das tarifas, são chamados de Componentes Financeiros.
Esses valores serão liquidados no próximo exercício e não devem se incorporar à base tarifária. Por
isso, são definidos dois quadros tarifários:



Tarifas Base, sem interferência de Componentes Financeiros e que servirão de base para os cálculos
tarifários futuros;
Tarifas de Aplicação, com consideração de Componentes Financeiros (positivos ou negativos), que
serão usadas no faturamento de usuários no próximo período tarifário (mar/17 a fev/18).
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Nesta RTP, foram analisados os seguintes itens:



Compensação de itens não administráveis (antiga CVA); e
Compensação da Tarifa Social.

12.1. Compensação de itens não administráveis
A Conta de Variação da Parcela A (CVA) foi estabelecida pela Resolução Normativa Arsae-MG
003/2011, explicada na Nota Técnica Arsae 03/2011, e corresponde à compensação das diferenças mês a
mês entre as variações de preços estimadas e incorridas para os itens não administráveis. Dado que a Arsae
extinguiu a separação dos custos entre Parcelas A e B, modificou-se o nome da “Conta de Variação da Parcela
A” para “Compensação de Itens não Administráveis”.
A Tabela a seguir resume os resultados da compensação referente ao período de março/17 a
fevereiro/18. O valor final calculado, corrigido pela taxa Selic acumulada no período, é igual a R$ 366.830,
indicando que, em média, a Arsae previu preços menores que os observados. Essa compensação, que
impacta em aumento das tarifas, incide apenas sobre as tarifas do próximo período e não repercute nos
próximos reajustes ou revisões tarifárias.
Tabela 12 - Compensação de itens não administráveis (em R$)
Energia
Elétrica

Material de Combustíveis Telecomuni- Tributos e outras Compensação
Tratamento e Lubrificantes
cação
obrigações
Total

Selic
Mensal

Selic
Acumulada

Total com
Selic

mar/17

75.462

-1.804

-258

153

-10.751 R$

62.803

1,05%

9,54%

R$

68.794

abr/17

37.937

-2.658

-475

105

13.334 R$

48.243

0,79%

8,40%

R$

52.296

mai/17

91.163

-3.983

-250

86

-18.368 R$

68.648

0,93%

7,55%

R$

73.832

jun/17

3.340

-5.666

-430

115

11.608 R$

8.967

0,81%

6,56%

R$

9.555

jul/17

25.691

-6.777

-457

123

-11.220 R$

7.361

0,80%

5,70%

R$

7.781

ago/17

33.307

-6.233

310

113

11.218 R$

38.715

0,80%

4,86%

R$

40.598

set/17

24.883

-6.615

808

136

-8.583 R$

10.629

0,64%

4,03%

R$

11.058

out/17

38.798

-6.050

615

144

10.161 R$

43.667

0,64%

3,37%

R$

45.139

nov/17

40.593

-6.360

754

157

-9.637 R$

25.507

0,69%

2,71%

R$

26.199

dez/17

15.629

-7.897

686

180

10.779 R$

19.377

0,66%

2,01%

R$

19.766

jan/18

12.266

-6.779

357

107

-11.362 -R$

5.411

0,66%

1,34%

-R$

5.483

fev/18

13.557

-7.770

515

84

10.795 R$

17.180

0,67%

0,67%

R$

17.296

Total (R$)

412.627

-68.591

2.174

1.503

-2.026

R$ 345.688

R$ 366.830

Fonte: cálculos da Arsae a partir de informações do prestador, resoluções da Aneel, IBGE/Sidra, FGV/Ibre e Bacen.

A compensação foi impactada principalmente pelo erro de previsão do índice de reajuste de energia
elétrica (IEE), que foi previsto em -11,64% no reajuste de 2017, enquanto o observado até o momento foi,
em média, cerca de -3%.
Na compensação de itens não administráveis do reajuste de 2017, houve um erro de cálculo que
resultou em uma devolução de R$ 15.069 a menos aos usuários. Esse valor, corrigido pela Selic, está sendo
considerado agora, reduzindo o total da compensação para R$ 351.049.

12.2. Compensação Tarifa Social
Na revisão tarifária de 2016, conforme exposto na seção 8.2, foi definida uma meta de cadastro de
4.363 famílias para serem beneficiadas com a tarifa social. Para que a redução nas faturas destes usuários
não acarretasse perda financeira para o prestador, foi criada uma conta de Destinação Específica, na qual o
Saae deveria depositar o percentual de 2,335% da receita a cada mês. Os controles exigidos na Resolução
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78/2016 e as movimentações da conta podem ser acompanhados no site do Saae de Passos
(http://sites.mgfinformatica.com.br/passos/) e nos relatórios de fiscalização da Arsae.
Seguindo o mecanismo explicado na Nota Técnica CRFEF/GRT 02/2016, a Arsae autorizou o saque da
conta vinculada conforme o cadastramento feito pelo Saae ao longo do período. A Nota Técnica CRFEF/GRT
02/2016 estabeleceu também que, no caso de haver pequeno esforço de cadastramento e grande parte do
recurso ficar mantida na conta vinculada, o montante poderia ser destinado a investimentos ou à modicidade
tarifária.
De acordo com os dados disponíveis até março de 2017, o Saae acumulou na conta vinculada o
montante de R$ 249.751,49. Esse montante inclui os rendimentos dos valores depositados, que totalizaram
R$12.949,47. O cálculo de Outras Receitas, explicado em seção anterior, considera para reversão à
modicidade os valores referentes aos rendimentos das aplicações financeiras, de modo que para o cálculo
da Compensação da Tarifa Social, a Arsae subtraiu essa quantia do montante inicial para não o considerar
em duplicidade. Chegou-se assim ao valor de R$ 236.801,52. O prestador tem direito a sacar R$ 39.238,63,
devido à receita perdida com os usuários da categoria Residencial Social, restando assim R$ 197.563,29 que
poderiam ser revertidos à modicidade tarifária. A Agência optou em um primeiro momento por reverter R$
98.781,65 (50%) para a modicidade, de modo que, caso o Saae ultrapasse a meta de cadastramento, há um
saldo não revertido que poderá ser usado para cobrir a perda de receita.

12.3. Componentes Financeiros Totais
A tabela a seguir sintetiza os resultados dos componentes financeiros a serem compensados nos
próximos doze meses, que totalizaram R$ 252.267. Esse valor será ressarcido ao Saae, aumentando as tarifas
de aplicação do período de março/18 a fevereiro/19.
Tabela 13 – Componentes Financeiros

Componentes Financeiros

Valor em R$

Compensação itens não Administráveis
R$
Compensação Destinação Específica da Tarifa Social -R$
Total

R$

351.049
98.781,65
252.267

Fonte: cálculos da Arsae.

O aumento ou redução da Receita Tarifária de aplicação devido à contabilização dos componentes
financeiros faz com que variem também os valores de alguns itens que são calculados em percentual da
receita: Pasep/Cofins, receitas irrecuperáveis, tarifa social, autosserviços de água e esgoto e uma parcela das
outras receitas. Esses impactos totalizaram R$ 4.015. Assim, o impacto total dos Componentes Financeiros
na RT aplicada foi um aumento de R$ 256.282, conforme discriminado na tabela abaixo.
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Tabela 14 – Impacto total dos Componentes Financeiros
Descrição

Valor em R$

Componentes Financeiros

R$

(+) Variação nos autosserviços de água e esgoto

R$

267

(+) Variação no Pasep/Cofins

R$

2.816

(+) Variação nas Receitas Irrecuperáveis

R$

1.512

(+) Variação na Tarifa Social

R$

7.979

252.267

(-) Variação nas Outras Receitas

R$

8.559

Impacto total dos Componentes Financeiros

R$

256.282

Fonte: cálculos da Arsae.

13. Receita Tarifária de Aplicação e Efeito Tarifário Médio (ETM)
Definidos a RT1 Base e os Componentes Financeiros (CF), a Receita Tarifária de Aplicação (RT1
Aplicação) é calculada conforme equação abaixo:
𝑅𝑇1 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜 = 𝑅𝑇1 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝐶𝐹
Assim, o nível de receita tarifária a ser auferida pelo prestador no próximo período de referência é
de R$ 26.765.656 (RT1 aplicação).
A etapa seguinte é o cálculo do Efeito Tarifário Médio (ETM), que mede o impacto a ser sentido pelos
usuários devido à variação das tarifas de aplicação, as quais consideram o impacto dos componentes
financeiros. O ETM corresponde à variação entre a Receita Tarifária de aplicação auferida no período anterior
(RT0 aplicação) e a estimada para o próximo período (RT1 aplicação). A RT0 aplicação é calculada pelo
faturamento do mercado de referência com as tarifas do Quadro Tarifário de Aplicação vigente, ou seja, as
do Reajuste Tarifário de 2017.
Assim, as tarifas de aplicação vigentes sofrerão um acréscimo de 10,24%, conforme apresentado na
Tabela 15:
Tabela 15 – Cálculo do Efeito Tarifário Médio (ETM)
Receitas Tarifárias
RT0 aplicação
RT1 aplicação
ETM = Δ% receitas de aplicação

R$
R$

Valor
24.279.202,61
26.765.656,37
10,24%

Fonte: cálculos da Arsae.

Pode-se desagregar o percentual de Efeito Tarifário Médio conforme apresentado na tabela abaixo:
Tabela 16 – Desagregação do ETM
Desagregação do ETM
Variação da Receita Tarifária base (IRT)

5,18%

(-) Impacto Componentes Financeiros PR anterior

-3,67%

(+) Impacto dos novos Componentes Financeiros

0,97%

Total

10,24%

Fonte: cálculos da Arsae.
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14. Estrutura Tarifária e Impactos Tarifários
A estrutura tarifária corresponde à definição dos valores das tarifas a serem praticadas conforme
categorias de usuários (residencial, residencial tarifa social, comercial, industrial e pública), faixas de
consumo (em m³, ou 1.000 litros) e serviços (água e esgoto). Após a avaliação da necessidade de receita
tarifária do prestador em questão, passa-se à análise sobre como deve ser a cobrança de cada usuário
segundo os seguintes critérios: aderência ao custo; incentivos (ao consumo consciente, por exemplo);
capacidade de pagamento e subsídios; e minimização de impactos tarifários a serem sentidos pela mudança
da estrutura de cobrança. Todas as mudanças na estrutura tarifária são efetuadas de forma neutra para o
prestador, ou seja, a receita tarifária é mantida, havendo modificações apenas na maneira como os valores
são cobrados dos usuários.
Na Revisão de 2016, a Arsae realizou mudanças pontuais na estrutura tarifária do prestador,
alterando as faixas de consumo da categoria Residencial Social, e tornando tarifas residenciais, comerciais e
industriais mais equilibradas, tendo em vista o recadastramento que seria realizado pelo prestador e não
poderia implicar alteração no nível de receita.
Na Revisão de 2018, a Arsae está modificando as faixas de consumo de todas as categorias,
padronizando as estruturas entre todos os prestadores regulados. Também estão sendo realizadas alterações
nas relações de progressividade entre as faixas, de acordo com preceitos melhor explicados no item 15.1.
Além disso, os percentuais de subsídio da entre as categorias Residencial Social e Residencial estão sendo
homogeneizados, dando fim à regressividade do subsídio.

14.1. Progressividade e subsídios
Para a definição da relação das tarifas entre as categorias de unidades usuárias, optou-se por adotar
tarifas maiores para as categorias comercial e industrial de forma a subsidiar a categoria residencial e permitir
valores mais módicos. O objeto principal dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento
sanitário é o atendimento à categoria residencial (consumo humano), já que as demais categorias dispõem
de meios para repassar custos a seus clientes, além de terem relativamente maior capacidade de pagamento
e, em alguns casos, capacidade para realizarem obras para captação própria de água.
Para a categoria residencial, as faixas de baixo consumo possuem tarifas subsidiadas por se tratarem
de volumes destinados às necessidades básicas de consumo, higiene e saúde. As faixas intermediárias
referem-se a uso misto, agrupando famílias maiores que possuem consumo consciente e famílias com poucos
integrantes, mas que consomem acima do necessário. Estas faixas devem possuir tarifas intermediárias, sem
subsídios e próximas do custo médio. Já faixas de consumos maiores caracterizam-se por agrupar unidades
com consumo supérfluo, variando em grande medida devido ao nível de renda do usuário e à baixa
preocupação com um uso consciente do recurso. Neste caso espera-se que haja uma tarifação elevada, que
busque inibir excessos dos usuários e que permita, em parte, o financiamento de subsídios.
Embora possuam uma tarifa média maior, a progressividade das tarifas das categorias não
residenciais deve ser menor do que a das categoriais residenciais, no entendimento da Arsae. Uma alta
progressividade produz uma distorção ao prejudicar usuários de maior porte que não necessariamente
desperdiçam recursos, apenas possuem escala na demanda (por exemplo, não é considerado razoável que
escolas com tamanhos diferentes tenham custos médios por metro cúbico diferentes).
As faixas tarifárias foram alteradas, homogeneizando as estruturas dos prestadores regulados. As
mudanças vão no sentido de distribuir melhor as receitas geradas entre as faixas. Como exemplo, tem-se na
estrutura atual do prestador uma faixa de 0m³ a 15m³ para todas as categorias, exceto a Residencial Social,
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concentrando mais da metade do mercado. A Arsae optou por fragmentá-la, criando tarifas de 0m³ a 5m³,
5m³ a 10m³ e 10m³ a 15m³ para a categoria Residencial, e 0m³ a 5m³, 5m³ a 10m³ e 10m³ a 20m³ para as
categorias Comercial, Industrial e Pública. A tabela abaixo demonstra a modificação realizada.
Tabela 17 - Faixas Tarifárias atuais x Faixas Tarifárias Revisão 2018

Fonte: elaboração própria.

14.2. Tarifas Base
As Tarifas Base não computam os efeitos dos Componentes Financeiros e serão adotadas como
referência no próximo reajuste tarifário.
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Quadro Tarifário I – Tarifas Base (não aplicáveis aos usuários)

Fonte: informações do prestador e cálculos da Arsae.
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14.3. Tarifas de Aplicação
A próxima Tabela apresenta as tarifas que serão aplicadas aos usuários, sendo contemplados os
Componentes Financeiros referentes ao período tarifário anterior.

Quadro Tarifário II – Tarifas de Aplicação

Fonte: Informações do prestador e cálculos da Arsae.
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14.4. Impactos Tarifários
As tabelas a seguir apresentam os impactos tarifários (em R$ e em termos percentuais) a serem
sentidos pelos usuários de acordo com o nível de consumo (em m³) e a classificação em categorias. Os
impactos consideram a mudança de estrutura tarifária, a aplicação dos índices inflacionários e componentes
financeiros.
Por conta do aumento no subsídio para os usuários beneficiários da Tarifa Social, alguns usuários
residenciais não contemplados pelo benefício terão impactos consideravelmente maiores do que o ETM.
Também contribui para a majoração do índice a fragmentação das faixas atuais do prestador, visto que a
primeira faixa tarifária abrange atualmente usuários com consumos de 0 a 15m³, sendo substituída nesta
Revisão por três intervalos, 0 a 5m³, 5 a 10m³ e 10 a 15m³. Dessa maneira, usuários que consomem 15m³
serão mais impactados pela progressividade das tarifas, ainda que ela seja baixa nas primeiras faixas de
consumo. Em contrapartida aos aumentos na categoria Residencial, todos os usuários com direito ao
benefício da tarifa social terão reduções em suas faturas.
Usuários não residenciais com consumos em torno de 15m³ também sofrerão maiores impactos. Aos
moldes da categoria residencial, a justificativa reside na fragmentação das faixas. Por outro lado, grandes
consumidores de água terão reduções em suas tarifas, devido à suavização da progressividade das tarifas
não-residenciais, conforme explicado no item 14.1

Tabela 18 - Impactos Tarifários por Nível de Consumo e Categoria (Água e Esgoto)
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Fonte: Informações do prestador, tarifas de aplicação e minuta de Resolução.

Tabela 19 - Impactos Tarifários por Nível de Consumo e Categoria (Água e Esgoto)

Fonte: Informações do prestador, tarifas de aplicação e minuta de Resolução.

Finalmente, as tabelas seguintes disponibilizam informações de mercado, receita, volumes médios
faturados, tarifas e faturas médias por categoria e tipo de serviço prestado pelo Saae, em base mensal. Foram
utilizados os histogramas realizados de novembro de 2016 a outubro de 2017 e as tarifas de aplicação
definidas nesta Nota Técnica.
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Para o serviço de abastecimento de água, observa-se que a nova tarifa média do Saae de Passos é
de R$ 2,51/m³. Já para o serviço de esgotamento sanitário, verifica-se que sua nova tarifa média é de R$
1,23/m³. O volume médio faturado de água por economia é igual a 13,3 m³ por mês.
Tabela 20 - Mercado e Tarifas Médias por Serviço e Categoria – Saae/Passos (2017)

Fonte: elaboração própria.

15. Capacidade de Pagamento
A preocupação com a capacidade de pagamento dos usuários dos serviços de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário está presente na legislação que regula a prestação dos serviços de saneamento
básico no Brasil. A Lei 11.445/2007 determina em seu Art. 2º que um dos princípios fundamentais da
prestação de serviços públicos de saneamento básico é a utilização de tecnologias apropriadas, considerando
a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas.
A lei em referência ainda menciona em seu Art. 29 que os serviços públicos de saneamento básico
terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração
pela cobrança dos serviços e, para tanto, poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os
usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir
o custo integral dos serviços.
Adicionalmente, em seu Art. 30, a mencionada lei determina que a estrutura de remuneração e
cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores
(grifo nosso):
I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de
consumo;
II - padrões de uso ou de qualidade requeridos;
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III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos
sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor
renda e a proteção do meio ambiente;
IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas;
V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e
VI - capacidade de pagamento dos consumidores.
No que diz respeito à legislação do estado de Minas Gerais, a Lei 18.309/2009, que estabelece normas
relativas aos serviços de água e esgoto e cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e
de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG, determina em seu Art. 2º que a garantia
da modicidade das tarifas é um dos princípios da prestação dos serviços de água e esgoto no Estado.
Tendo em vista as determinações legais apresentadas, fica evidente que a capacidade de pagamento
dos usuários deve ser um valor fundamental na determinação das tarifas que remuneram a prestação dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, as quais devem garantir o equilíbrio econômicofinanceiro do prestador respeitando, também, a modicidade tarifária. Diante da necessidade de se levar em
conta de maneira objetiva a capacidade de pagamento dos usuários, a Arsae desenvolveu uma metodologia
de avaliação para a Revisão da Copasa, que vem sendo replicada para outros prestadores, como a Copanor,
o Saae de Itabira e, agora, o Saae de Passos.
A metodologia consiste, basicamente, em observar a representatividade das despesas com serviços
de água e esgotamento na renda média mensal familiar. Desse modo, a Agência construiu um indicador que
depende de 4 variáveis: a) renda familiar de referência; b) consumo per capita de referência; c) número de
indivíduos por domicílio; e d) tarifas praticadas.
Inicialmente, para se avaliar a capacidade de pagamento dos usuários, foi feita uma análise a partir
de dados obtidos no Censo 2010 do IBGE referentes ao município de Passos. A análise se voltou
especificamente às classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita (em termos de salários
mínimos). A distribuição dos domicílios permanentes em cada uma das classes em 2010 foi mantida para a
análise em 2018, mas o salário mínimo aplicado será o relativo ao ano de 2018 (previsto de R$ 965,00) que
considera a atualização monetária até o período atual.
No que diz respeito ao consumo de água, avaliou-se o consumo médio das categorias Residencial e
Residencial Social em Passos nos meses de outubro de 2016 a setembro de 2017 (período mais recente
disponível). A partir dos dados analisados, o consumo médio por domicílio (entendido como economia)
residencial foi de 13,22m3 mensais, enquanto o consumo médio da categoria residencial social foi de
12,81m³.
A Arsae utilizou o volume de 12m³ como referência para um consumo médio consciente da categoria
Residencial, levando em consideração a quantidade de água suficiente para atender as
necessidades básicas de um indivíduo estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), de 110 litros
diários e o número médio de habitantes por domicílio das famílias que se enquadram nessa categoria de
consumo.
Para a categoria Social, foi estabelecido o volume de 13m³ como referência para um consumo médio
consciente, levando em consideração, além dos critérios anteriores, o fato de que o número médio de
habitantes por domicílio das famílias que se enquadram nessa categoria de consumo é superior ao da
categoria Residencial: 4,03 contra 3,6.
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Entende-se que o consumo médio para o município é alto29 devido ao histórico de valores elevados
para consumos mínimos das categorias residenciais, o que poderia enviesar o indicador calculado. Ainda
assim, foi importante diferenciar o volume de referência adotado daquele apresentado para os prestadores
regionais, uma vez que em Passos a concentração de usuários por domicílio em relação ao estado de Minas
Gerais é maior. Avaliado o consumo médio, realiza-se o faturamento de acordo com as tarifas que serão
aplicadas a partir dos resultados da Revisão Tarifária. Finalmente, analisa-se a proporção que a fatura
revisada absorve do orçamento das famílias.
É importante ressaltar que o indicador em questão leva em conta o pagamento não apenas dos
serviços de abastecimento de água, mas também o dos serviços de esgotamento. Ademais, destaca-se que,
como as tarifas e o número médio de habitantes por domicílio é diferente para famílias que se enquadram
nas categorias Social e Residencial, dois indicadores serão gerados, os quais estão descritos a seguir.


Cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento para Categoria Social
Para calcular a renda representativa das famílias que se enquadram nessa categoria, optou-se por
calcular a mediana das rendas familiares que auferiam até meio salário mínimo per capita, levando
em consideração a distribuição dos domicílios permanentes em cada uma das classes de rendimento
em 2010. Aplicando o salário mínimo previsto para 2018, a renda per capita encontrada foi de R$
315,61.
No cálculo do número representativo de indivíduos por domicílio, foram utilizados dados do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) tabulados para o período mais
recente disponível (setembro de 2017). Verificou-se que a média observada foi de 4,03 habitantes
por domicílio em Passos, superior à média observada do estado como um todo, de 3,2 habitantes
por domicílio (Censo, 2010).
Assim, para a Categoria Social, a fórmula para cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento é:
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙) =
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𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 13 𝑚³ 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝐸𝐷𝑇
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎)

Cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento para Categoria Residencial
Após discussões com diversos atores do setor de saneamento sobre como definir o indicador de
Capacidade de Pagamento para a Categoria Residencial, foi definido que um corte de renda
adequado para ser analisado seria o primeiro quartil de renda. Assim, seria analisada a capacidade
de pagamento justamente das famílias que possuem menos renda disponível para arcar com as
despesas de saneamento, mas que não se enquadram na Categoria Social.
Como ressaltado anteriormente, as tarifas da Arsae são diferenciadas para famílias que possuem
direito à Tarifa Social. Assim, para definir o primeiro quartil de renda para famílias que se enquadram
na categoria Residencial, os dados referentes às famílias que possuíam rendimento per capita de até
meio salário mínimo foram retiradas da análise.
Dessa forma, foi identificado que o primeiro quartil de renda das famílias que se encontravam entre
meio salário mínimo e um salário mínimo per capita, precisamente em R$ 768,01 per capita, levando
em consideração o salário mínimo previsto 2018. Este valor foi multiplicado por 3,60 – número médio
de indivíduos por família em Passos apurado a partir do Censo de 2010 – para cálculo da renda

O consumo consciente adotado pela Arsae para os usuários da Copasa foi de 10 m³.
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domiciliar de referência da categoria residencial normal, como já citado no item anterior de tarifa
social.
Dessa forma, a fórmula para cálculo do indicador de Capacidade de Pagamento para a Categoria
Residencial é:

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙) =

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 12 𝑚³ 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝐸𝐷𝑇
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 (1º 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙)

Como parâmetro de referência, foi selecionado o valor definido pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD), órgão da ONU que objetiva promover o desenvolvimento e eliminar a
pobreza no mundo. De acordo com o Human Development Report (Relatório de Desenvolvimento Humano
- 2006), o comprometimento da renda domiciliar familiar não deveria ultrapassar mais do que 3% com
serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto.
A partir das análises realizadas e das contribuições obtidas na reunião técnica realizada para o tema,
a Arsae entendeu que os percentuais do subsídio recebido pelos usuários com direito à Tarifa Social deveriam
ser modificados. Atualmente, a estrutura tarifária de Passos apresenta 7 faixas de consumo (além da Tarifa
Fixa) na categoria Residencial Social. Os percentuais de redução com relação à tarifa Residencial são
regressivos, ou seja, os aumentos da tarifa são progressivos nas faixas de consumo, como se depreende da
Tabela 21:
Tabela 21 - Percentuais de Tarifa Social no reajuste 2017

Faixas
Fixa

Percentuais
-40,00%

0 a 5 m3
> 5 a 10 m

-40,00%
3

-20,00%

> 10 a 15 m

3

-10,00%

> 15 a 30 m

3

0,00%

> 30 a 60 m

3

> 60 a 100 m
> 100 m

0,00%
3

3

0,00%
0,00%

Fonte: Elaboração própria.

A regressividade dos percentuais está baseada na lógica do consumo racional. Entende-se que
usuários residenciais sociais com consumo elevado não deveriam receber nenhum benefício sobre consumo
que excedesse uma quantia básica, partindo-se do pressuposto que altos consumos estão relacionados a
desperdícios no uso da água e não deveriam ser incentivados.
Para a Revisão de 2018, a Arsae optou por aumentar e unificar os benefícios concedidos aos usuários
da categoria Residencial Social. A primeira mudança se justifica pela necessidade de adequação da tarifa ao
patamar estabelecido pela ONU. A segunda se explica pelo entendimento estabelecido na reunião técnica.
Na ocasião, estiveram presentes profissionais da Arsae, membros da Copasa, Secir (Secretaria de Cidades e
de Integração Regional), Sedpac (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania),
Ipead (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais), além do
palestrante Léo Heller, relator da ONU para o direito humano à água e ao esgotamento sanitário.
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Na reunião em questão, foi consensual que famílias carentes tendem a ter maiores taxas de
natalidade, maior concentração de habitantes nas unidades domiciliares e, consequentemente, maior
necessidade de volume de serviços por família. Nesse cenário, uma progressividade acentuada nas tarifas
poderia prejudicar muito famílias na categoria social, encarecendo rapidamente as faturas para níveis de
consumo que poderiam ser justificados pela concentração de indivíduos por família ou pelo uso misto em
atividades para complementação da renda familiar, e não pelo uso supérfluo de água.
Dessa forma, nesse primeiro momento, a Arsae optou por modificar os percentuais de subsídio para
atender ao indicador de capacidade de pagamento e acabar com a regressividade. Por conta dos novos
percentuais, alguns usuários sem direito ao benefício sentirão maiores impactos em suas faturas, como será
visto a seguir. Os percentuais definidos estão dispostos na Tabela 22:
Tabela 22 - Percentuais Tarifa Social Revisão 2018

Faixas
Fixa
0 a 5 m³
> 5 a 10 m³
> 10 a 15 m³
> 15 a 20 m³
> 20 a 40 m³
> 40 m³

Percentuais
-50,00%
-50,00%
-50,00%
-50,00%
-50,00%
-50,00%
-50,00%

Fonte: elaboração própria.

Após as adequações nas tarifas, os indicadores de capacidade de pagamento resultaram em 1,29%
para a categoria Residencial e 1,48% para a categoria Residencial Social. Portanto, estão abaixo do valor
estabelecido pela ONU, estando, assim, de acordo com o princípio da capacidade de pagamento dos usuários.
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16. Conclusão
O instrumento regulatório da Revisão Tarifária Periódica permite a reavaliação das condições de
equilíbrio econômico-financeiro do prestador e da modicidade tarifária, em consonância com a legislação
federal (Lei 11.445/2007) e estadual (Lei 18.309/2009). A aplicação desse instrumento também propicia a
avaliação da capacidade de investimentos dos prestadores, da estrutura tarifária e da criação de mecanismos
próprios para atender aos anseios do regulador e da sociedade em relação a um prestador específico.
Simultaneamente, também deve-se observar a capacidade de pagamento dos usuários em vistas da
modicidade tarifária.
A aplicação desse instrumento para o Saae/Passos implicou em uma série de mudanças. Os
descontos propiciados pela Tarifa Social foram ampliados e os recursos para investimentos em tratamento
de esgoto foram significativamente expandidos. Também foram contemplados recursos para segurança
hídrica, pós-tratamento de água e de esgoto, reformas nos sistemas, expansão de redes, elaboração de
projetos, entre outros. Ao mesmo tempo, a capacidade de pagamento dos usuários se mostrou compatível
com as tarifas propostas nesta Revisão. Ainda, foi enfatizada a alocação de recursos tarifários para as ações
de proteção e revitalização dos mananciais em que o Saae realizada suas captações.
Essas mudanças apontam no sentido da universalização dos serviços de abastecimento de água e
esgoto no município conjuntamente com a mocidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro do Saae
de Passos.
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ANEXO I – Classificação regulatória das contas contábeis do Saae
As rubricas com destaque nesta cor demandam algum ajuste ou desagregação, principalmente por incluírem despesas que não
deveriam ter aquela classificação. A Arsae efetuou tais ajustes no momento de estabelecer os valores de referência para o ciclo
tarifário.

Grupo 1 - Receitas
Subgrupo

Receitas Operacionais

Outras Receitas

Código Contábil

Nome da Conta

00.1600.41.01

Tarifa de Água

00.7600.41.00

Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água

00.1600.42.01

Tarifa de Esgoto

00.7600.42.00

Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos

00.1932.99.01

Tarifa de Água e Esgoto

00.1600.99.13

Ligação

00.1922.99.01

Padronização da Água

00.1600.48.00

Serviços de Religamento de Água

00.7600.48.00

Serviços de Religamento de Água

00.1600.99.15

Desligação

00.1918.99.03

Multas por Infração do Regulamento

00.1922.99.02

Padronização do Esgoto

00.1918.99.01

Multas por Atraso de Pagamento

00.1932.99.03

Multas

00.7918.99.01

Multas por Atraso de Pagamento

00.1600.99.11

Análises Laboratoriais

00.1600.99.16

Aferição de Hidrômetro

00.1932.99.02

Restituição de Serviços

00.7922.99.52

Outras Restituições

00.1922.99.03

Outras Restituições

00.2471.03.00

Transferências de Convênios da União destinadas a Prog. de Saneamento Básico

00.1921.99.00

Outras Indenizações

00.7921.99.00

Outras Indenizações

00.1918.99.04

Multas e Juros Previstos em Contratos

00.2219.00.00

Alienação de Outros Bens Móveis

00.2229.00.00

Alienação de Outros Bens Imóveis

00.1600.43.01

Tarifa de Resíduos Sólidos

00.1600.13.01

Serviços de Inscrição em Concursos Públicos

00.1600.13.02

Serviços de Venda de Editais

00.1600.13.99

Outros Serviços Administrativos

00.7600.13.99

Outros Serviços Administrativos

00.7932.99.52

Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas

00.1919.99.00

Outras Multas

00.1325.02.99

Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados

00.1390.00.00

Outras Receitas Patrimoniais

00.1918.99.02

Juros e Correção Monetária

00.1932.99.04

Juros e Correção Monetária

98.1325.02.99

Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados

Outras Receitas - Destinação 00.1325.01.11
Específica
00.1325.01.12

Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Tarifa Social
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Prog. de Desenv. e Gestão
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Grupo 2 – Custos Operacionais
Subgrupo

Aluguel

Código Contábil

Nome da Conta

3.3.90.36.14

Locação de Imóveis

3.3.90.39.10

Locação de Imóveis

3.3.90.39.11

Locação de Softwares

3.3.90.39.12

Locação de Máquinas e Equipamentos

3.3.90.39.13

Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas

Autosserviços de Água e Esgoto 3.3.90.39.30

Serviços de Água e Esgoto

3.3.90.30.01

Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

3.3.90.30.03

Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades

3.3.90.30.30

Material para Comunicações

3.3.90.36.24

Serviços de Comunicação em Geral

Comunicação, Publicidade e 3.3.90.39.33
Propaganda Legal
3.3.90.39.44

Serviços de Comunicação em Geral

Combustíveis e Lubrificantes

Energia Elétrica
Indenizações

Manutenção

Material de Tratamento

Outros Materiais

Serviços de Áudio, Vídeo e Foto

3.3.90.39.68

Serviços de Publicidade e Propaganda

3.3.90.39.35

Produções Jornalísticas

3.3.90.39.29

Serviços de Energia Elétrica

3.3.90.30.33

Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações

3.3.90.30.40

Ferramentas

3.3.90.39.18

Manutenção e Conservação de Estradas ou Outras Vias

3.3.90.39.15

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

3.3.90.30.37

Material para Manutenção de Veículos

3.3.90.39.16

Manutenção e Conservação de Veículos

3.3.90.30.24

Material para Manutenção de Bens Imóveis

3.3.90.30.25

Material para Manutenção de Bens Móveis

3.3.90.30.46

Bens Móveis Não Ativáveis

3.3.90.39.08

Manutenção de Software

3.3.90.39.14

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

3.3.90.39.17

Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

3.3.90.39.71

Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados

3.3.90.39.69

Manutenção de Repartições - Serviço Exterior

3.3.90.30.11

Material Químico

3.3.90.30.38

Material Biológico

3.3.90.30.34

Material Laboratorial

3.3.90.30.04

Gás Engarrafado

3.3.90.30.16

Material de Expediente

3.3.90.30.19

Material de Acondicionamento e Embalagem

3.3.90.30.21

Material de Copa e Cozinha

3.3.90.30.22

Material de Limpeza e Produção de Higienização

3.3.90.30.23

Uniformes, Tecidos e Aviamentos

3.3.90.30.26

Material Elétrico e Eletrônico

3.3.90.30.28

Material de Proteção e Segurança

3.3.90.30.35

Material Hospitalar

3.3.90.30.42

Material de Sinalização Visual e Afins

3.3.90.30.99

Outros Materiais de Consumo

3.3.90.30.17

Material de Processamento de Dados

3.3.90.30.29

Material para Áudio, Vídeo e Foto

3.3.90.30.31

Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
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Pessoal

Serviços de Terceiros

Telecomunicação
Treinamento

Outros Custos Operacionais

3.1.90.11.04

Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB

3.1.90.11.11

Empregado Público

3.1.90.16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

3.3.90.36.07

Estagiários

3.3.90.36.26

Serviços Médicos e Odontológicos

3.3.90.39.36

Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

3.1.90.01.01

Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS

3.1.90.03.01

Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

3.1.90.13.02

Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)

3.1.90.13.03

Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)

3.1.91.13.02

Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)

3.3.90.39.56

Vale-Transporte

3.3.90.30.09

Medicamentos

3.3.90.32.99

Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

3.1.90.01.02

Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro

3.1.90.11.03

Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB

3.1.90.13.99

Outras Obrigações

3.1.91.13.99

Outras Obrigações

3.3.90.39.51

Serviços Funerários

3.3.90.36.22

Serviços de Limpeza e Conservação

3.3.90.39.61

Limpeza e Conservação

3.3.90.39.58

Fretes e Transportes de Encomendas

3.3.90.34

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização

3.1.90.96

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

3.3.90.36.06

Serviços Técnicos

3.3.90.36.30

Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

3.3.90.39.05

Serviços Técnicos Profissionais

3.3.90.39.37

Serviços de Análises e Pesquisas Científicas

3.1.90.34.99

Outros

3.3.90.36.99

Outros Serviços de Pessoa Física

3.3.90.39.42

Serviços de Processamento de Dados

3.3.90.30.39

Material Gráfico

3.3.90.39.48

Serviços Gráficos

3.3.90.39.65

Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

3.1.90.04.99

Outros

3.3.90.39.73

Locação de Veículos para Transporte de Cargas

3.3.90.39.43

Serviços de Telecomunicações

3.3.90.39.34

Serviço de Seleção e Treinamento

3.3.90.33

Passagens e Despesas com Locomoção

3.3.90.39.64

Serviços Bancários

3.3.90.39.50

Serviços Judiciários

3.3.90.14.05

Diárias de demais servidores

3.3.90.39.63

Hospedagens

3.3.90.39.53

Seguros em Geral

3.3.90.39.54

Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

3.3.90.39.01

Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Fonte: elaboração própria.
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Grupo 3 – Tributos e Outras Obrigações
Subgrupo
Pasep, Cofins e INSS
TFAS
Proteção de Mananciais
Outros Tributos

Código Contábil

Nome da Conta

3.3.90.47

Obrigações Tributárias e Contributivas

3.3.90.39.62

Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Grupo 4 – Custos de Capital
Subgrupo
Depreciação e Amortização

Amortização e Encargos de
Empréstimos

Investimentos

Código Contábil

Nome da Conta

3.2.90.21.01

Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna

3.2.90.22.01

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Interna

3.2.90.22.02

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Externa

3.2.90.21.02

Juros sobre a Dívida por Contrato - Externa

3.2.90.22.02

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Externa

4.6.90.71.01

Principal da Dívida por Contrato - Interna

4.6.90.71.02

Principal da Dívida por Contrato - Externa

3.3.90.39.47

Serviços de Produção Industrial

3.3.90.39.70

Aquisição de Softwares de Aplicação

4.4.90.51.01

Obras e Instalações de Domínio Público

4.4.90.51.02

Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

4.4.90.51.03

Obras e Instalações de Natureza Industrial

4.4.90.52.03

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

4.4.90.52.04

Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odont., Laboratoriais e Hospitalares

4.4.90.52.06

Aparelhos e Utensílios Domésticos

4.4.90.52.12

Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

4.4.90.52.14

Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial

4.4.90.52.15

Máquinas e Equipamentos Energéticos

4.4.90.52.17

Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

4.4.90.52.18

Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

4.4.90.52.19

Equipamentos de Processamento de Dados

4.4.90.52.20

Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

4.4.90.52.21

Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina

4.4.90.52.22

Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos

4.4.90.52.24

Mobiliário em Geral

4.4.90.52.27

Veículos Diversos

4.4.90.52.30

Veículos de Tração Mecânica

4.4.90.52.34

Acessórios para Automóveis

4.4.90.52.99

Outros Materiais Permanentes

Grupo 5 – Contas não incluídas na composição da Receita Requerida
Subgrupo

Indenizações Glosadas

Multas e Juros

Outras Glosas

Código Contábil

Nome da Conta

3.1.90.91

Sentenças Judiciais

3.3.90.91

Sentenças Judiciais

3.1.90.94

Indenizações e Restituições Trabalhistas

3.1.90.94.03

Restituições e Outras Indenizações Trabalhistas

3.3.90.93.03

Outras Indenizações e Restituições

3.3.90.39.22

Multas Indedutíveis

3.3.90.30.07

Gêneros de Alimentação

3.3.90.30.15

Material para Festividades e Homenagens

3.3.90.39.19

Exposições, Congressos e Conferências

3.3.90.39.20

Festividades e Homenagens

9.9.99.99

A classificar

Fonte: elaboração própria.
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ANEXO II - Justificativa para escolha de índices inflacionários
Dispõe a Lei Estadual 18.309/2009, atualizada pela Lei Estadual 20.822/2013:
“Art. 8º O reajuste e a revisão das tarifas cobradas pelos prestadores sujeitos à regulação e à fiscalização da Arsae serão
autorizados mediante resolução da Arsae e objetivarão assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste e a
modicidade e o controle social das tarifas, observada, em todos os casos, a publicidade dos novos valores.
(...)
§ 7º A recuperação dos custos decorrentes da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário se dará com base na inflação mensurada, prioritariamente, pelo Índice Geral de Preços - IGP-M, devendo a
Arsae divulgar os motivos que justifiquem a escolha do IGP-M ou de outro índice. ” (Grifo nosso)

O IGP-M, índice híbrido elaborado pela FGV, é composto de 60% do IPA (Índice de Preços ao Produtor
Amplo), 30% do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e 10% do INCC (Índice Nacional de Custo da
Construção). Por captar flutuações no nível de preços de bens que não estão relacionados a todos os itens
que compõem a Receita Tarifária, optou-se pela adoção de um índice ou cesta de índices mais adequada para
cada componente, de acordo com as determinações da Lei Estadual 18.309/2009, atualizada pela Lei Estadual
20.822/2013.
Os índices utilizados foram extraídos das bases de dados do Banco Central (Bacen), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas
(Ibre/FGV) para o período disponível. Para os meses em que ainda não havia divulgação dos índices, foram
utilizadas as previsões fornecidas pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central
(SGS/Bacen) ou foram calculadas previsões pela própria Arsae.
1 - Custos Operacionais:
Aluguel – As despesas com aluguel são atualizadas pelo IGP-M, dado que é o índice de referência
utilizado nos contratos de aluguel.
Combustíveis e Lubrificantes – As despesas com lubrificantes, etanol e GNV não são significativas,
por isso são aplicadas ponderações do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo da região
metropolitana de Belo Horizonte (IPCA-BH) para os componentes de gasolina e óleo diesel, com pesos de
60% e 40%, respectivamente.
Comunicação, publicidade e propaganda legal - Essas despesas são atualizadas pelo IPCA, pois
engloba os preços de serviços diversos ao consumidor amplo.
Energia Elétrica – A Arsae calcula o IEE – índice de reajuste de energia elétrica, observando o impacto
das variações nas tarifas e bandeiras tarifárias da Cemig sobre o custo do prestador com energia elétrica,
com base no seu perfil de consumo no PR0. A estimativa do índice é explicada na seção 4.1 desta Nota Técnica.
Material de Tratamento – Produtos químicos de tratamento de água e de esgoto são considerados
bens comercializáveis (tradables) e, portanto, estão sujeitos à volatilidade do câmbio. Além disso, em geral,
os contratos de aquisição de material de tratamento são reajustados pelo IGP-M. Devido a essas
características, o IGP-M é definido como o índice de preços para este item.
Outros Materiais - O IGP-M foi o índice adotado para reajustar esse item, que engloba grande
diversidade de componentes.
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Telecomunicação – Os componentes de telefone fixo, telefone celular e acesso à internet do IPCABH são considerados como proxies mais adequadas para os gastos com telecomunicação. Esses três
componentes recebem pesos iguais na construção do índice de telecomunicação.
Pessoal – Compreende os gastos com pessoal próprio, relativos a salários, benefícios e encargos
sociais. Como os acordos coletivos de trabalho costumam ter como balizador o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), esse índice foi eleito como mais adequado à avaliação da flutuação do custo de pessoal
próprio.
Serviços de Terceiros – Compreende as despesas relativas a terceiros, tais como conservação e
limpeza, segurança, transporte, serviços postais, consultorias, entre outros. Em função dos serviços
apresentarem um maior grau de diversidade frente aos gastos com pessoal e não incidirem sobre eles
nenhum tipo de acordo coletivo, adotou-se o IPCA, mais abrangente que o INPC.
Manutenção – Incorpora os custos relativos a manutenção e conservação dos sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário. O Índice Nacional de Custo da Construção relativo a
Materiais, Equipamentos e Serviços (INCC-DI MS) foi considerado como a proxy mais adequada para o
reajuste deste item. O INCC geral foi descartado pois contém um componente de mão de obra, item que já
está incluído no subgrupo Pessoal.
Treinamento - As despesas com treinamento são atualizadas pelo IPCA, pois engloba os preços de
serviços diversos ao consumidor amplo.
Outros custos operacionais – Compreende diversas despesas, como materiais variados, viagens,
seguros, entre outras. A natureza diversa dos bens e serviços em questão induziu à adoção do IPCA, devido
à melhor correspondência com consumo de bens típicos de varejo.
2 - Itens que variam com a receita:
Autosserviços de Água e Esgoto - Inclui as despesas com serviços de água e esgoto nas instalações
do Saae. Por ser um custo operacional diretamente relacionado à tarifa do prestador, seu valor é atualizado
pela variação da receita a cada etapa do cálculo, sendo a atualização total igual ao Efeito Tarifário Médio
(ETM).
Sanções financeiras – Da mesma forma que os autosserviços, as sanções variam conforme a tarifa
varia, devendo ser atualizadas pelo ETM. Na prática, são calculadas pela aplicação de um percentual sobre a
receita tarifária resultante de cada etapa do cálculo.
Pasep e Cofins – Seu valor de referência também é obtido da aplicação de um percentual sobre a
receita tarifária resultante de cada etapa do cálculo. Como o Pasep e a Cofins incidem sobre a receita
operacional, esse percentual advém da participação do valor desse item na receita operacional do PR 0. Nos
reajustes, será utilizada a alíquota definida aqui na revisão.
Proteção de mananciais, Tarifa Social e receitas irrecuperáveis – os valores desses itens são
calculados com base em um percentual pré-definido da receita tarifária. Nos reajustes, será mantida a
proporção de cada um sobre a receita.
3 - Demais itens:
TFAS – A TFAS é estimada com base na variação do nº de economias (posição de dezembro de cada
ano) e da Ufemg, conforme equação: TFAS = 1,2022 * Ufemg * (EA + EE). Obs.: a Ufemg é atualizada pela
variação do IGP-DI de novembro a outubro do ano anterior. Ex: ufemg2017 = ufemg2016 * (IGP-DI acumulado
de nov/15 a out/16.
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Outros tributos – Atualizados pelo IPCA.
Recursos para investimentos – Atualizados pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC).
Amortização e Encargos de Empréstimos - Atualizados pelo IPCA, por ser comumente utilizado para
atualização de financiamentos.
Outras receitas (exceto sanções financeiras) – são atualizadas por um índice composto que
considera variação zero para os rendimentos de aplicações financeiras (cuja variação não é facilmente
previsível) e variação do INPC para os demais itens, por ser o índice utilizado para atualizar os preços da
Tabela de Serviços não Tarifados.
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ANEXO III – Detalhamento das Contas Contábeis dos Grupos e Subgrupos de
Outras Receitas
Grupo

Subgrupo

Serviços de Religamento de Água

00.1600.99.11

Análises Laboratoriais

00.1600.99.13

Ligação

00.1600.99.15

Desligação

00.1600.99.16

Aferição de Hidrômetro

00.1922.99.01

Padronização da Água

00.1922.99.02

Padronização do Esgoto

00.7600.48.00

Serviços de Religamento de Água

Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Tarifa Social

00.1325.01.11

Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Tarifa Social

Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Programa de
Desenvolvimento e Gestão

00.1325.01.12

Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Programa de
Desenvolvimento e Gestão

00.1325.02.99

Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados

98.1325.02.99

Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados

00.1390.00.00

Outras Receitas Patrimoniais

00.1918.99.01

Multas por Atraso de Pagamento

00.1918.99.03

Multas por Infração do Regulamento

00.1918.99.04

Multas e Juros Previstos em Contratos

00.1919.99.00

Outras Multas

00.1932.99.01

Tarifa de Água e Esgoto

00.1932.99.02

Restituição de Serviços

00.1932.99.03

Multas

00.7918.99.01

Multas por Atraso de Pagamento

00.7932.99.52

Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas

00.1932.99.04

Juros e Correção Monetária

00.1600.13.01

Serviços de Inscrição em Concursos Públicos

00.1600.13.02

Serviços de Venda de Editais

00.1600.13.99

Outros Serviços Administrativos

00.1921.99.00

Outras Indenizações

00.1922.99.03

Outras Restituições

00.2219.00.00

Alienação de Outros Bens Móveis

00.7600.13.99

Outros Serviços Administrativos

00.1600.43.01

Tarifa de Resíduos Sólidos

00.1918.99.02

Juros e Correção Monetária

00.2114.03.01

Usina de Tratamento de Água e Esgoto

00.2229.00.00

Alienação de Outros Bens Imóveis
Transferências de Convênios da União destinadas a
Programas de Saneamento Básico

Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados
Outras Receitas Financeiras

Outras Receitas - Financeiras

Sanções financeiras

Juros por Impontualidade

Outras Receitas (*)

Descrição

00.1600.48.00

Outras Receitas - Operacionais Totalmente revertidas

Outras Receitas - Diversas

Código - Conta Contábil

Totalmente revertidas

Sem movimentação

00.2471.03.00
00.7921.99.00

Outras Indenizações

00.7922.99.52

Outras Restituições

Observação: (*) Contas classificadas como Outras Receitas, porém sem movimentação há mais de 02 anos ou sem a previsão de prestação do serviço
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ANEXO IV – Controles de Recursos - Destinações Específicas (DEs)
A Arsae manteve, nesta Revisão Tarifária, recursos para a Destinação Específica de Tarifa Social
estabelecida pela Resolução Arsae-MG 78, de 29 de janeiro de 2016, e Resolução 90, de 27 de janeiro de
2017, nas tarifas do Saae/Passos.
O registro contábil do valor destinado a compensação da Tarifa Social será efetuado em rubrica
destacada, devendo corresponder a 3,11% (três inteiros e onze centésimos por cento) do faturamento de
água e esgoto, descontadas as vendas canceladas, os abatimentos e os descontos incondicionais concedidos
e desconsiderando o subsídio da Tarifa Social. O montante deverá ser depositado em conta bancária
vinculada e exclusiva para esses recursos até o último dia útil do mês subsequente ao registro contábil do
faturamento.
De acordo com os controles previamente definidos, o Saae/Passos deverá: observar as regras de
controle contábil e extracontábil estabelecidas pela Arsae-MG para registro das origens e destinações dos
recursos; providenciar a divulgação trimestral, em seu sítio eletrônico na internet, dos resultados alcançados;
manter conta bancária exclusiva para acolher os valores destinados à compensação financeira da Tarifa
Social; e promover os depósitos mensalmente.
A Arsae poderá solicitar informações complementares, a qualquer tempo e com qualquer
periodicidade, que subsidiem as atividades de controle realizadas pela Agência. A Agência também poderá
reverter para a modicidade tarifária saldos futuros da Destinação Específica da Tarifa Social em função da
concessão de benefícios da Tarifa Social pelo Saae/Passos. Nesse sentido, o Saae deverá realizar esforços
para que haja ampliação da concessão do benefício aos usuários que possuem direito a tal.
Não serão incluídos, nesta Revisão tarifária, recursos tarifários para o Programa de Desenvolvimento
e Gestão. O restante dos recursos acumulados em conta bancária específica, autorizados pela Resolução
78/2016 e mantidos pela Resolução 90/2017, deverão ser gastos exclusivamente com ações que se
enquadrem no contexto do Programa de Desenvolvimento e Gestão. No entanto, caso os recursos
acumulados em conta bancária específica não se destine para o Programa de Desenvolvimento e Gestão, a
Arsae poderá reverter o saldo restante para a modicidade tarifária.
Por fim, até que o Programa de Desenvolvimento e Gestão esteja concluído, o Saae/Passos deverá:
manter as contas bancárias exclusivas para acolher os valores destinados à compensação financeira do
Programa de Desenvolvimento e Gestão; providenciar a divulgação trimestral, em seu sítio eletrônico na
internet, dos resultados alcançados do Programa de Desenvolvimento e Gestão – em especial com relação
aos seus objetivos essenciais e viabilização de iniciativas; e enviar à Arsae, trimestralmente, cópia dos
relatórios de atividades elaborados pela Consultoria, que permitam à Agência acompanhar a evolução dos
trabalhos desenvolvidos e a utilização dos recursos destinados a este fim.
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