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1. INTRODUÇÃO 

A Gerência de Ativos Regulatórios – GAR, em observância ao Decreto nº 46.607, de 26/09/2014, 

possui como uma de suas atribuições apoiar o estabelecimento dos valores do plano de 

investimentos a serem contemplados nas revisões tarifárias periódicas, bem como acompanhar a 

execução dos investimentos previstos por parte dos prestadores regulados e sua adequação ao que 

determinam os respectivos contratos e Planos Municipais de Saneamento e Revisões Tarifárias. 

De forma geral, no processo de estabelecimento do novo plano de investimentos, a Arsae-MG 

solicitou ao prestador o preenchimento de uma planilha com diversas informações sobre as ações 

que deveriam ser consideradas no próximo ciclo tarifário. Após a análise da Agência, foi verificado 

que o prestador elaborou a proposta de Plano de Investimentos com um valor total 

significativamente acima de sua capacidade de investimento média. Assim, a Arsae-MG enviou para 

o Saae de Itabira uma proposta limitada a essa capacidade de investimento, pautando-se na 

priorização realizada pelo próprio prestador. O Saae analisou essa proposta, e as pequenas 

alterações que propôs foram aceitas pela Agência, tornando possível, então, consolidar o Plano de 

Investimentos preliminar. 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste relatório de “Validação Preliminar do Plano de Investimentos – Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Itabira – Saae de Itabira” é apresentar a metodologia adotada pela Agência para 

validar o Plano de Investimentos preliminar do próximo ciclo tarifário e a descrição do processo. 

3. VISÃO GERAL DO PROCESSO (MACRO PROCESSO) 

A Figura a seguir apresenta uma visão geral do processo de validação do Plano de Investimentos do 

Saae de Itabira. 
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Primeiramente, a Arsae-MG elaborou o relatório de acompanhamento do Plano de Investimentos do 

ciclo 2017-2019 referente ao mês de abril/2019 e solicitou ao prestador o envio da 1ª proposta do 

Plano de Investimento do ciclo 2019-2021. De posse dessas informações, a Agência avaliou a 

proposta e realizou uma visita técnica com a finalidade de esclarecer dúvidas a respeito desse 

primeiro Plano e verificar o andamento das ações do ciclo atual. Posteriormente, o Plano de 

Investimentos foi adequado à realidade da capacidade de investimentos do prestador, e, em comum 

acordo entre prestador e Agência, o Plano de Investimentos preliminar foi validado.  

Destaca-se que a Figura possui todo o processo até a validação do Plano de Investimentos definitivo.  

4. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 2017-2019 

A Nota Técnica GRT Nº 11/2017 – Detalhamento do Cálculo da Revisão Tarifária Periódica do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Itabira - Saae de Itabira – apresenta o Plano de Investimentos 

validado para o ciclo tarifário iniciado em novembro de 2017 e que se estenderá até outubro de 2019.  

Inicialmente, o Saae de Itabira havia proposto um Plano de Investimentos, respaldado pelo Plano 

Municipal de Saneamento Básico, com duração de dois anos. O plano em questão previa várias ações 

que totalizavam um montante de investimentos superior a R$ 50 milhões. A Arsae avaliou que a 

inclusão de todos esses investimentos teria um impacto tarifário significativo, em um momento em 

que a capacidade de pagamento de muitos usuários estava comprometida pela crise econômica 

brasileira. Por esse motivo, a Agência solicitou ao prestador que fossem definidos investimentos 

prioritários, cujo mérito de inclusão na tarifa foi submetido a análise. A referida priorização resultou 

em um plano de investimentos no valor total de R$ 5.898.691,83 para um total de 16 ações a serem 

executadas.  

Conforme mencionado anteriormente, a Gerência de Ativos Regulatórios possui a atribuição de 

acompanhar a execução dos investimentos previstos por parte dos prestadores regulados. No 

entanto, em virtude do prestador não ter conseguido preencher adequadamente a planilha de 

acompanhamento do Plano de Investimentos desde o início do ciclo, a GAR ficou impossibilitada de 

realizar suas análises e acompanhamentos até março de 2019.  Considerando as dificuldades do 

prestador e as necessidades de informações da Gerência, em abril de 2019 foi construído, em 

conjunto com o Saae de Itabira, um modelo de planilha mais simples para as ações contidas no plano 

de investimentos. Entretanto, mesmo com a adoção do modelo simplificado, o prestador vem 

apresentando grandes dificuldades para realizar o preenchimento da planilha de maneira adequada. 

Devido a esse problema, a GAR ainda não conseguiu realizar a consistência da planilha de 

acompanhamento dos investimentos com as informações contábeis do Saae. Apenas no mês de maio 

de 2019, o prestador encaminhou quatro versões da planilha contendo erros básicos de 

preenchimento, como, por exemplo, ações com valores de pagamento e liquidação maiores que o 

valor de empenho. 

A seguir, a tabela de acompanhamento dos investimentos do Saae de Itabira até junho/2019:  
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Foi possível observar por meio do acompanhamento que o prestador alterou o objeto das ações de 

saneamento rural, remanejando recursos entre as ações, o que provocou divergências dos valores 

financeiros previstos com os realizados, além de dificultar o acompanhamento da evolução física das 

ações. 

Destaca-se que as análises contidas neste tópico estão baseadas exclusivamente nas informações 

fornecidas pelo prestador; portanto, não foram realizadas validações contábeis e físicas das 

informações. Além disso, ressalta-se que os valores utilizados estão a preços correntes, sem correção 

monetária.   

5. DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS 

A Arsae-MG informou ao prestador a necessidade de se observar as seguintes diretrizes para a 

elaboração do novo Plano de Investimentos:  

 Verificar se a ação não iniciada no plano anterior precisa ser inserida no novo plano;  

 Garantir que todos os investimentos a serem realizados pelo prestador no ciclo tarifário 

estejam dentro do PI;  

 Distribuir os recursos financeiros de forma equilibrada de acordo com os indicadores de 

prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário;  

 Evitar a seleção de ações relativas a obras que ainda não iniciaram o processo de elaboração 

de projetos e licitação;  

 Garantir que ações relativas a contrapartidas estejam com o recurso externo devidamente 

liberados;  

 Evitar a seleção de novas ações que sejam dependentes de ações previstas para o ciclo 

anterior, mas que não foram executadas;  

 Inserir ações contínuas no Plano de Investimentos, como, por exemplo, substituição de redes 

de água e esgoto, implantação de redes de água e esgoto, reformas, implantação de novas 

ligações, aquisição de hidrômetros, substituição/troca de equipamentos. 

Ressalta-se que a priorização e a seleção das ações que compõem o Plano de Investimentos, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pela Agência, são de inteira responsabilidade do prestador. A 
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Arsae-MG restringiu-se a apoiar o prestador no estabelecimento do PI, enviando o formato para 

encaminhamento das informações e as diretrizes para a elaboração. Dessa forma, a Agência não 

entrou no mérito da gestão do Saae ou da escala de priorização dos investimentos, uma vez que o 

prestador é quem conhece, de fato, quais ações são fundamentais e imprescindíveis para a 

continuidade e melhoria dos serviços. 

Para a definição do valor do Plano de Investimentos, a Agência averiguou o resultado parcial do 

desempenho da execução financeira do plano de investimentos do ciclo tarifário atual, além de 

identificar o valor investido nas demais revisões tarifárias do prestador. 

A Tabela abaixo apresenta o valor investido pelo prestador de 2012 a 2017. Na média, é possível 

observar que, nesse período, o Saae de Itabira investiu R$ 1.625.142 por ano.  

Ano Total 
Total corrigido 

IPCA 

2012 952.405 1.378.530 

2013 1.042.126 1.424.212 

2014 2.760.487 3.545.424 

2015 1.971.874 2.288.337 

2016 403.709 440.783 

2017 635.094 673.565 

Total 7.765.696 9.750.850 

Média anual 1.294.283 1.625.142 

 

O resultado parcial do desempenho da execução financeira do plano de investimentos do ciclo 

tarifário atual aponta que o Saae investiu aproximadamente R$ 6.600.000 em 19 meses transcorridos 

desde o início do atual ciclo tarifário, representando uma média anual de R$ 3.250.000. Nota-se, 

portanto, que houve um aumento considerável nos investimentos realizados pelo prestador no ciclo 

atual. Além disso, a expectativa do Saae é de atingir a execução financeira de cerca de R$ 10.400.000 

até o final do ciclo. Esse valor provavelmente será alcançado, pois o prestador realizou a aquisição 

da tubulação para a implantação do anel hidráulico com valor de empenho próximo a R$ 3.300.000, 

com a liquidação tendo início a partir dos próximos meses.   

 

A partir dessa verificação, a Arsae-MG definiu a ordem de grandeza do valor a ser considerado na 

revisão tarifária como a projeção dos investimentos a serem realizados no atual ciclo tarifário, ou 

seja, cerca de R$ 10.400.000. Dessa forma, esse foi o montante considerado para a próxima Revisão, 

uma vez que a capacidade de investimento do prestador aumentou consideravelmente no ciclo 

tarifário atual dado o histórico dos investimentos. 

O Plano de Investimentos foi encaminhado pelo Saae de Itabira para a Agência com a lista de ações 

e seus respectivos valores, além de outras informações constantes da planilha modelo 

disponibilizada pela Agência para o preenchimento do prestador. Essa planilha solicitou as seguintes 

informações:  
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 "Código do Investimento (Exemplo: “01”, "02", "03")" 

 "Descrição (Identificação da ação a ser executada, inserir o nome da ação)"  

 "A ação refere-se ao saneamento rural? (Sim/Não)"  

 "Quantidade de localidades que serão atendidas pelo saneamento rural (nº de localidades)" 

 "Classificação (Água, Esgoto, Água/Esgoto, Outros)"  

 "Escala de prioridade (Ordenar numericamente as ações prioritárias. Sendo 1 a mais 

prioritária)"  

 "Essa ação está contida no Plano de Investimentos anterior? (Sim/Não)" 

 "Se aplicável, essa ação depende da conclusão de qual outra ação para ser iniciada? (Inserir 

código da ação que precisa ser concluída para que essa se inicie)"  

 "Essa ação depende de recurso externo para ser executada? (Por exemplo, se depende de 

recursos do PAC, empréstimos)"  

 "Essa ação pode ser classificada como ação contínua? (Ações contínuas seriam por exemplo, 

implantação/substituição de redes de água/esgoto, reformas, novas ligações, aquisição de 

hidrômetros, substituição/troca de equipamentos)"  

 "Status atual da etapa (Em qual estágio a ação se encontra)"  

 "Objetivo principal da ação (Por exemplo: Reduzir perdas, Aumentar a segurança 

operacional, Ampliar a oferta de água, Aumentar o índice de atendimento)"  

 "Código do investimento previsto no PMSB (Inserir o(s) código(s) correspondente(s) da ação 

no PMSB)"  

 " Recursos Próprios (Gerado pela tarifa) "  

 " Recursos Onerosos (Proveniente de financiamento e empréstimo) "  

 " Recursos Não Onerosos (Sem custo para o prestador) "  

 " TOTAL (Próprio+ Oneroso + Não Oneroso) " 

Para o Plano de Investimentos definitivo, a Arsae-MG, além dessa planilha, solicitará ao prestador o 

preenchimento de outra planilha contendo o cronograma físico-financeiro das ações consolidadas 

no PI, sendo que essas informações serão utilizadas como linha de base para a etapa de 

acompanhamento da execução do plano de investimentos.   

Na etapa de monitoramento, a Arsae-MG produzirá, a cada trimestre, um relatório baseado nas 

informações de acompanhamento enviadas pelo prestador. Esse relatório apresenta como objetivo 

identificar o nível de cumprimento das ações em relação aos prazos e custos estabelecidos no plano 

de investimentos (linha de base), pontuando possíveis dificuldades e gargalos na execução. As 

informações do monitoramento são úteis como subsídios para as etapas de avaliação e elaboração 

do plano de investimentos seguinte.  

A planilha de acompanhamento conterá informações sobre a execução financeira das respectivas 

ações, com dados contábeis de empenho, liquidação, pagamento e rubrica, além do percentual físico 

de execução das ações. Nesse ponto, o prestador deverá tomar as devidas precauções, visto que o 

percentual físico deve demonstrar a evolução física efetiva das ações em campo, e não apenas estar 

atrelada ao percentual de execução financeira. Também, deverão ser fornecidas informações 

qualitativas sobre o andamento das ações, evidenciando fatos relevantes ocorridos durante a 

execução, como o processo de licitação, andamento da obra, entre outros. Para os investimentos 
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que sejam caracterizados como obras que resultem em unidades físicas, a Arsae-MG solicitará o 

encaminhamento de fotos. 

A adoção dessas práticas pelo prestador é vista pela Arsae-MG como um mecanismo para o 

desenvolvimento e adoção de práticas eficientes no processo de planejamento e execução do plano 

de investimentos. 

6. VISITA TÉCNICA 

A equipe da Arsae-MG visitou o SAAE Itabira nos dias 18/07/2019 e 19/07/2019. O objetivo principal 

da visita foi verificar in loco algumas ações do Plano de Investimento do ciclo tarifário atual e 

esclarecer dúvidas acerca da proposta de Plano de Investimentos para a próxima Revisão Tarifária 

encaminhada pelo Saae Itabira para a Agência. Além disso, o prestador apresentou alguns locais onde 

devem ocorrer eventuais futuras ações. 

O Anexo 1 apresenta o relatório fotográfico dos locais visitados pela equipe da Arsae-MG. 

7. PROPOSTA INICIAL DO PRESTADOR 

A Tabela a seguir apresenta a proposta inicial do Plano de Investimentos encaminhada pelo Saae de 

Itabira. Destaca-se que o prestador encaminhou, na relação das ações, o “Item 2 – Ampliar o Sistema 

Produtor de Água, através da PPP Rio Tanque”, com valor de R$ 31.119.000. Considerando todas as 

ações, o valor total do Plano de Investimentos seria de R$ 58.122.012,61, sendo R$ 49.622.012,61 de 

recurso próprio e R$ 8.500.000 de recurso oneroso.  

Retirando a PPP do Rio Tanque da análise, uma vez que essa ação não será custeada pelo Plano de 

Investimentos, o valor total seria de R$ 27.003.012,61, distribuídos em 20 ações, sendo R$ 

18.503.012,61 de recursos próprios e R$ 8.500.000 de recursos onerosos.  

Código Descrição 
Escala 

prioridade 
 Recurso 
Próprio 

 Recurso 
Oneroso  

 Recurso 
Não 

Oneroso 
 TOTAL  

1 
Atualização do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Itabira. 

5 200.000  -    -    200.000 

2 
 Ampliar o Sistema Produtor de Água, 
através da PPP Rio Tanque. 

1  31.119.000  
                       
-    

-    31.119.000  

3 
 Ampliar o Sistema Produtor de Água, 
através da reforma da ETA Pureza. Melhorar 
tratabilidade e eficiência da ETA Pureza .... 

3     1.000.000  
                       
-    

-    1.000.000 

4 
Implantar Sistemas de Tratamento do Lodo 
e de Recirculação das Águas de Lavagem dos 
Filtros na ETA Ipoema. 

5        250.000  
                       
-    

-    250.000  

5 
PROGRAMA DE PERDAS - Análise estrutural 
do Sistema de Reservação.  

4        300.000  
                       
-    

-    300.000 

6 
Atualização do Cadastro Técnico do Sistema 
de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário. 

4     1.000.000  
                       
-    

-    1.000.000  

7 
PROGRAMA DE PERDAS - Substituição de 
rede de cimento amianto, e ineficiente 

1     1.500.000  
                       
-    

-    1.500.000  
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Código Descrição 
Escala 

prioridade 
 Recurso 
Próprio 

 Recurso 
Oneroso  

 Recurso 
Não 

Oneroso 
 TOTAL  

hidraulicamente, interligações 
complementares com anel hidráulico 

8 
PROGRAMA DE PERDAS - Substituição de 
hidrômetros. 

1 1.082.802,84  -    -    1.082.802,84  

9 
PROGRAMA DE PERDAS - Substituição de 
redes e instrumentação. 

3     1.000.000  
                       
-    

-    1.000.000  

10 
 Ampliação da Rede de Distribuição e 
Ligações Prediais de Água. 

3        200.000  
                       
-    

-    200.000 

11 
Atualização e Ampliação do Sistema de 
Controle e Automação do Sistema de 
Abastecimento de Água. 

5        400.000  
                       
-    

-    400.000 

12 
Programa de Implantação de Esgotamento 
Sanitário e Abastecimento de Água na Área 
Rural. 

1     1.400.000  
                       
-    

-    1.400.000  

13 
Ampliação do Sistema de Coleta e 
Afastamento de esgotos. 

2     2.400.000  
                       
-    

-    2.400.000  

14 
Ampliar a capacidade da ETE Laboreaux. 
(DUPLICAÇÃO) 

2     2.200.000   5.000.000  
                     
-    

    7.200.000  

15 
Ampliar a capacidade da ETE Laboreaux. 
(REFORMA) 

3        400.000  
                       
-    

-    400.000 

16 ETE Senhora do Carmo.  4     1.400.000  -    -    1.400.000  

17 ETE Pedreira. 1 1.348.328,77   3.500.000  -    4.848.328,77  

18 
 Implantação de sistema de esgotamento 
sanitário no Barro Branco. 

4        350.000  
                       
-    

-    350.000  

19 
Implantar Sistemas de Geração 
Fotovoltaico. 

1        971.881  
                       
-    

-    971.881  

20 Reforma elétrica das instalações. 3        500.000  -    -     500.000 

21 
Construção de Procedimentos Operacionais 
Padrões (POP) na Estrutura Operacional, 
Produção e Tratamento Água/Esgoto 

5 600.000   -    -    600.000  

      49.622.012,61  8.500.000  -    58.122.012,61  

 

8. PLANO DE INVESTIMENTOS VALIDADO PELA ARSAE-MG 

Como foi possível observar, o Plano de Investimentos proposto pelo prestador apresentou valor total 

significativamente maior que a sua capacidade de investimento. Dessa forma, o processo de 

definição do Plano de Investimentos preliminar se pautou na definição do valor total do plano, a 

partir da expectativa de realização financeira do Plano de Investimentos do ciclo tarifário atual. 

A partir desse valor – ou seja, aproximadamente R$ 10.400.000 – foram selecionadas as ações 

definidas como mais prioritárias pelo prestador e que estavam de acordo com as diretrizes elencadas 

anteriormente. Após avaliação da Arsae-MG e em comum acordo com o prestador, foi validado um 

Plano de Investimentos preliminar, o qual consta na tabela a seguir. 
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Código Descrição 
Escala 

prioridade 
 Recurso 
Próprio 

 Recurso 
Oneroso  

 Recurso 
Não 

Oneroso 
 TOTAL  

3 
Ampliar o Sistema Produtor de Água, 
através da reforma da ETA Pureza (ÁGUA) 

3 450.000  - -    450.000  

7 

Substituição de rede de cimento amianto, e 
ineficiente hidraulicamente, interligações 
complementares com anel hidráulico 
(ÁGUA) 

1 1.500.000  -    -    1.500.000  

10 
Ampliação da Rede de Distribuição e 
Ligações Prediais de Água (ÁGUA) 

3 200.000  -    -    200.000  

12 
Programa de Implantação de Esgotamento 
Sanitário e Abastecimento de Água na Área 
Rural (SANEAMENTO RURAL) 

1 1.400.000  -    -    1.400.000  

13 

Ampliação do Sistema de Coleta e 
Afastamento de esgotos, bem como, 
execução de obras de estrutura para 
preservação do sistema de coleta (ESGOTO) 

2 2.400.000  -    -    2.400.000  

14 
Ampliar a capacidade da ETE Laboreaux. 
(DUPLICAÇÃO) (ESGOTO) 

2 2.010.473,11  -    5.000.000  7.010.473,11  

16 ETE Senhora do Carmo (ESGOTO) 4 70.000  -    -    70.000  

17 ETE Pedreira (ESGOTO) 1 948.328,77  - 3.500.000  4.448.328,77  

19 
Implantar Sistemas de Geração Fotovoltaico 
(OUTROS) 

1 971.881  - -    971.881  

22 
Recuperação de estruturas e equipamentos 
(aumento da vida útil) (ÁGUA/ESGOTO) 

3 500.000  - - - 

      10.450.682,88 0 8.500.000 18.450.682,88 

 

Ressalta-se que o valor de R$ 8.500.000,00, antes considerado como recurso oneroso pelo prestador, 

foi alterado para recurso não oneroso, visto que o prestador informou que é um recurso obtido via 

PAC 2 e que não possui custos para o Saae. 

Portanto, o Plano de Investimentos preliminar resultante possui valor total de R$ 10.450.682,88, 

distribuídos em dez ações. São três ações classificadas como abastecimento de água com valor de R$ 

2.150.000,00, quatro ações de esgotamento sanitário com valor de R$ 5.428.801,88, uma ação de 

água/esgoto no valor de R$ 500.000,00 (saneamento rural), uma ação classificada como outros, valor 

de R$ 971.881,00 (sistemas de geração fotovoltaico) e uma ação de saneamento rural no valor de R$ 

1.400.000,00.  

Nota-se que a distribuição dos recursos está alinhada com os indicadores de prestação de serviço do 

município de Itabira, uma vez que há mais recursos destinados ao sistema de esgotamento sanitário 

que ao sistema de abastecimento de água. A tabela a seguir apresenta os indicadores do município, 

que foram confirmados pelo prestador. 

Sistema de água 

Índice de atendimento por rede de distribuição (%) 100 

Índice de perdas (%) 40,14 

Capacidade instalada de tratamento (l/s) 388,74 

Capacidade de reservação do sistema (m³) 14.830 
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Quilômetros implantados de rede de água (m) 2.300 

Sistema de esgoto 

Índice de cobertura por rede coletora de esgotos (%) 95,61 

Índice de tratamento de esgotos (%) 50 

Capacidade instalada de tratamento (l/s) 170 

Quilômetros implantados de rede de esgoto (m) 805,3 

 

8.1 Observações sobre as ações que permaneceram 

Na sequência, estão elencadas análises e observações sobre as ações que permaneceram no Plano 

de Investimentos: 

 Tendo em vista a modicidade tarifária, o prestador reduziu o valor alocado para a “Ação 03 - 

Ampliar o Sistema Produtor de Água, através da reforma da ETA Pureza” de R$ 1.000.000 

para R$ 450.000. O novo orçamento será empregado na substituição de dois leitos filtrantes 

de fluxo ascendente, compostos por seixos rolados e areia de diversas granulometrias, bem 

como na construção de um decantador de alta taxa. 

 

 Foi acatada a sugestão do prestador para que a “Ação 07 - Substituição de rede de cimento 

amianto, e ineficiente hidraulicamente, interligações complementares com anel hidráulicos” 

seja considerado no PI e não no Programa de Perdas. 

 

 A “Ação 10 -  Ampliação da Rede de Distribuição e Ligações Prediais de Água” foi incluída no 

PI pelo fato de ser uma ação contínua que é necessária em qualquer ciclo tarifário. 

 

 O valor da “Ação 12 - Programa de Implantação de Esgotamento Sanitário e Abastecimento 

de Água na Área Rural” aumentou de R$ 1.400.000 para R$ 1.750.000 em virtude dessa ação 

ter incorporado a “Ação 18 - Implantação de sistema de esgotamento sanitário no Barro 

Branco”. 

 

 A “Ação 14 - Ampliar a capacidade da ETE Laboreaux. (DUPLICAÇÃO)” sofreu diminuição no 

valor de R$ 2.200.000 para R$ 2.010.473,11, em virtude da informação de que essa ação, em 

novembro/19, terá R$ 189.526,89 em caixa.  

 

 Para a “Ação 16 - ETE Senhora do Carmo” foi considerado o valor de R$ 70.000, uma vez que 

a Arsae-MG utilizou a premissa de que o projeto custa 5% do valor da obra, ou seja, a ação 

completa custaria R$ 1.400.000, então só o projeto custaria R$ 70.000.  

 

 A “Ação 17 - ETE Pedreira” sofreu diminuição no valor de R$ 1.348.328,77 para R$ 

948.328,77, em virtude da informação de que o Saae possui o valor de R$ 400.000,00, 

referente à revisão tarifária de 2017/2019. 

 

 A “Ação 22 - Recuperação de estruturas e equipamentos (aumento da vida útil)” foi incluída 

pela Arsae-MG, considerando-se o valor de R$ 500.000 de acordo com a informação 

fornecida pelo Saae. Essa ação incorporou a “Ação 20 - Reforma elétrica das instalações”. 
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8.2 Observações sobre as ações que não foram consideradas no PI 

A tabela a seguir apresenta a justificativa para cada ação que não foi considerada no Plano de 

Investimentos preliminar. 

Código Descrição Justificativa 

1 
Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico de 
Itabira 

Não é investimento 

2 
 Ampliar o Sistema Produtor de Água, através da PPP Rio 
Tanque 

Essa ação não será custeada pelo Plano de 
Investimentos 

4 
Implantar Sistemas de Tratamento do Lodo e de Recirculação 
das Águas de Lavagem dos Filtros na ETA Ipoema 

Ação não é prioritária segundo a definição do 
prestador 

5 
PROGRAMA DE PERDAS - Análise estrutural do Sistema de 
Reservação 

Esse item será considerado na Destinação 
Específica 

6 
Atualização do Cadastro Técnico do Sistema de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 

Não é investimento 

8 PROGRAMA DE PERDAS - Substituição de hidrômetros 
Esse item será considerado na Destinação 

Específica 

9 
PROGRAMA DE PERDAS - Substituição de redes e 
instrumentação 

Esse item será considerado na Destinação 
Específica 

11 
Atualização e Ampliação do Sistema de Controle e 
Automação do Sistema de Abastecimento de Água 

Ação não é prioritária segundo a definição do 
prestador 

15 Ampliar a capacidade da ETE Laboreaux. (REFORMA) Não é investimento 

18 
 Implantação de sistema de esgotamento sanitário no Barro 
Branco 

Ação não é prioritária segundo a definição do 
prestador 

20 Reforma elétrica das instalações 
Esse item foi contemplado na “Ação 22 -  

Recuperação de estruturas e equipamentos 
(aumento da vida útil)” 

21 
Construção de Procedimentos Operacionais Padrões (POP) na 
Estrutura Operacional, Produção e Tratamento Água/Esgoto 

Não é investimento 

 

9. CONCLUSÃO 

O Plano de Investimentos preliminar resultante possui valor total de R$ 10.450.682,88, distribuídos 

em dez ações. São três ações classificadas como abastecimento de água, no valor de R$ 2.150.000,00; 

quatro ações de esgotamento sanitário, no valor de R$ 5.428.801,88; uma ação de água/esgoto, no 

valor de R$ 1.400.000,00 (saneamento rural); e uma ação classificada como outros, no valor de R$ 

971.881,00 (sistemas de geração fotovoltaico). 

Comparando-se o Plano de Investimentos proposto primeiramente pelo Saae de Itabira – no valor 

total de R$ 18.503.012,61 em recursos próprios – com o validado pela Arsae – no valor de R$ 

10.450.682,88 – foi possível notar, por meio de simulações da Gerência de Regulação Tarifária, que 

o aumento na tarifa, que seria de 14,61%, passou a ser de 0,56% após a validação. 
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ANEXO 1 – Relatório Fotográfico da Visita Técnica 
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Local: Sede do Saae Itabira – Vestiário e Arquivo Morto 

  
 

Local: Depósito de tubos do anel hidráulico 

  
 

Local: Reservatório de 2,6 milhões de litros (compõe parte da obra da ETA Gatos) 
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Local: Método não Destrutivo Pedreira 

  

 

Local: ETA Gatos 

 
 

 

Local em que será implantada a ETE Pedreira 
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Local: ETE Laboreaux 

  

 

Local: ETE Laboreaux – recuperação de equipamentos 

  

 

Local: Reforma emissário ETE Laboreaux 
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Local: Rede bairro Colina da Praia 

  
 

Local: Muro reservatório Gabiroba 

  

 

Construção de redes de esgoto 
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Troca rede cimento amianto - Método não destrutivo 

 
 

 

Método não destrutivo - travessias 
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Método não destrutivo - travessias 

  
 

Local: ETA Carmo 

  
 

Local: UTR Carmo 
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Local: Saneamento rural Campo Gordura 

  
 

Local: Saneamento rural Cutucum 

  
 

Local: ETA Ipoema 
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Local: Estação Elevatória de Esgoto Ipoema 

  
 

Local: ETE Ipoema 

  
 

Local: ETE Boa Esperança/Chapada 
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Local: Método não Destrutivo Boa Esperança/Chapada 

  
 

Local: ETA Chapada 

  
 

Local: Fossa na localidade Areias 

  
 

 

 


