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Mensagem da Diretoria
A regulação dos serviços de água e esgoto em Minas Gerais é tema relativamente recente 
na pauta sanitarista. Há apenas seis anos, efetivamente, os serviços prestados pela Copasa 
(Companhia de Saneamento de Minas Gerais), Copanor (Copasa Serviços de Saneamento 
Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A), Cesama (Companhia de Saneamento 
Municipal) de Juiz de Fora, SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Passos, e SAAE 
(Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Itabira, passaram a ser regulados e fiscalizados pela 
Arsae-MG. A criação da Agência levou a uma mudança na postura dos prestadores quanto 
ao cumprimento de normas e parâmetros de qualidade de prestação dos serviços, bem como 
quanto à modicidade tarifária, garantida por metodologia com critérios justos para os reajustes 
e revisões das tarifas.

Ao longo desses anos, a Arsae-MG vem desenvolvendo vários trabalhos que são fundamentais, 
não só para garantir a qualidade da prestação dos serviços e dos preços cobrados, mas 
também para propiciar o aprimoramento e o refino das abordagens regulatórias, com foco 
na universalização do fornecimento de água e tratamento de esgoto.

Neste primeiro relatório anual apresentamos as diversas atividades realizadas ao longo do 
ano de 2016, bem como toda a estrutura interna, administrativa e de funcionamento da 
Agência. Destaque para a atuação dos técnicos, analistas e gestores, que vêm se empenhando 
e buscando mais qualificação e orientação para seus trabalhos junto aos grupos de estudos, 
reuniões técnicas com participação de especialistas da área, e participando das câmaras 
técnicas especializadas da ABAR (Associação Brasileira das Agências Reguladoras).

A Diretoria Colegiada da Arsae-MG se sente orgulhosa em apresentar os resultados dos 
trabalhos desse ano e, oportunamente, divulgar o papel da Agência dentro desse objetivo do 
setor do saneamento, que é a universalização dos serviços para que toda a população mineira 
conte com o abastecimento de água potável e tenha seu esgoto coletado e tratado. 

Boa leitura.
Diretoria Colegiada da Arsae-MG 
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ARSAE-MG  

A primeira Agência de Regulação de Minas Gerais

A Agência
A Arsae-MG (Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais) foi criada em 2009 pela Lei Estadual 
nº 18.309 e é a primeira Agência de regulação no Estado de Minas Gerais. Organizada 
sob a forma de autarquia especial, regime que confere autonomia de decisão e de gestão 
administrativa, financeira, técnica e patrimonial, a Arsae-MG busca garantir a excelência 
da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário. Articulando o diálogo entre prefeituras, prestadores de serviços e usuários, 
trabalha com transparência para cuidar da eficiência de um serviço tão importante para 
a saúde e a qualidade de vida. A Agência está vinculada ao sistema da Secretaria de 
Estado de Cidades e de Integração Regional (Secir).

Atuação
A Arsae-MG regula e fiscaliza os serviços de água e de esgoto prestados pela Copasa 
(Companhia de Saneamento de Minas Gerais), pela Copanor (Copasa Serviços de 
Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais) e por empresas e 
autarquias de municípios conveniados, como é o caso, atualmente, de Juiz de Fora, 
Itabira e Passos. Dos 853 municípios pertencentes ao estado de Minas Gerais, a Arsae-MG 
regula e fiscaliza os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 636 
localidades, beneficiando mais de 15 milhões de pessoas. O principal objetivo é zelar 
pela adequada prestação de serviços, definindo normas, padrões de qualidade e tarifas, 
além de fiscalizar o efetivo cumprimento.
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Missão
Regular e fiscalizar a prestação dos 
serviços de forma transparente, 
técnica, ética, com independência 
decisória, buscando a universalização 
do atendimento e a qualidade dos 
serviços, em compromisso com a 
sociedade e o meio ambiente.

Visão
Ser reconhecida como uma agência 
reguladora de alta competência 
técnica, independente, transparente e 
que valoriza o controle social ao servir 
à sociedade no equilíbrio dos interesses 
dos usuários, do poder concedente e 
dos prestadores de serviços públicos 
delegados.

Valores
• Transparência  
• Eficiência 
• Ética 
• Independência decisória 
• Qualidade  
• Tecnicidade

Objetivos
 ● Regulamentar e fiscalizar a prestação dos 
serviços públicos de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário dos municípios 
atendidos pela Copasa, Copanor e outros 
municípios do Estado de Minas Gerais ou 
consórcios públicos conveniados;

 ● Editar normas técnicas, econômicas, 
contábeis e sociais, incluindo o regime 
tarifário, para a prestação de serviços 
públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário em Minas Gerais;

 ● Fiscalizar o cumprimento pelas conces- 
sionárias, pelos usuários e pelo poder 
concedente das normas traçadas para 
a prestação dos serviços, zelando pela 
observância dos direitos, deveres e 
obrigações das três partes; 

 ● Orientar os interessados (consumidores, 
prestadores do serviço e poder concedente) 
sobre a aplicação das normas;

 ● Estabelecer e aprimorar canais para o 
relacionamento com a sociedade, por meio do 
atendimento telefônico gratuito, presencial, 
site, consultas e audiências públicas;

 ● Colaborar na busca da universalização do 
acesso aos serviços de água e de esgoto;

 ● Promover a educação da população 
para o uso adequado do recurso hídrico, 
inibindo o desperdício.
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Gabinete Institucional
No ano de 2016, o Gabinete iniciou a estruturação para atender suas atribuições: prestar 
assessoramento ao Diretor Geral; coordenar a gestão estratégica da Agência; coordenar a 
gestão de processos que geram os principais produtos da organização; promover a integração 
entre as áreas com foco no trabalho e na colaboração; promover suporte técnico à Diretoria 
Colegiada e coordenar a gestão de documentos do gabinete. 

I Seminário Interno
Com o intuito de promover a integração entre setores, ouvir os servidores para coletar subsídios 
para a definição da estratégia e identificar pontos de melhoria das atividades desenvolvidas pela 
Agência, foi realizado o I Seminário Interno que discutiu oito temas: Ampliação de Prestadores 
Regulados; Ampliação do Escopo da Agência; Contratos; Sanções e Penalidades; Limites, 
Potencialidades, Autonomia, Interferência Política; Esgoto; Relações da Arsae-MG com MP, TCE e 
Municípios e Transparência e Controle Social.  Ao final do evento, foram consolidados documentos 
contendo as sugestões levantadas pelos participantes, entre elas a criação de sete grupos de 
trabalhos internos para discutir, estudar e propor soluções para os seguintes assuntos:

1.  Planejamento Estratégico: elaborar um novo planejamento estratégico para melhor definição dos 
objetivos da instituição e de como estes serão atingidos, qualificando a gestão no âmbito da Agência;
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2.  Comunicação: elaborar um plano de melhoria da comunicação interna e externa;

3.  Relações Institucionais e Controle Social: promover maior efetividade das ações da Agência quanto 

às relações com outras instituições, transparência e ampliação da participação da sociedade nas 

atividades de regulação;

4.  Processos: promover a melhoria dos processos de negócio das áreas finalísticas, a fim de garantir 

maior efetividade na gestão e maior eficácia das atividades;

5.  Sanções aos Prestadores: elaborar instrumento legal que permita a aplicação de sanções aos 

prestadores de serviços regulados, quando, sem motivo justificado, houver descumprimento de 

diretrizes técnicas e econômicas expedidas pela Arsae-MG;

6.  Contratos: elaborar proposta de atuação para a Agência no que tange às suas ações relativas aos 

Contratos de Concessão e de Programa e às repercussões práticas;

7. Ampliação de escopo: elaborar estudos para fundamentar uma proposta de lei ampliando as 

competências regulatórias da Arsae-MG para se incluir no escopo de regulação os serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
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Termo de Cooperação com a Secretaria de Estado de  
Planejamento e Gestão – Seplag

Foi articulado junto à Seplag a assinatura de um Termo de Cooperação entre as instituições 
para que fosse possível o treinamento de servidores da Agência quanto à metodologia de 
melhoria de processo de negócio utilizada pelo Estado de Minas Gerais. O termo foi firmado 
em julho, para iniciar a execução do Projeto de Melhoria do Macroprocesso de Fiscalização 
Operacional, que se encontra em andamento, com previsão de término em abril de 2017. E já 
há previsão de ampliação do projeto de melhoria de processos para outras áreas da Agência.

Os principais objetivos do Termo de Cooperação são:

 ● Desburocratização dos procedimentos administrativos, redução de retrabalhos e internalização 

das melhores práticas de gestão e execução dos processos;

 ● Ganho de produtividade, eficiência e eficácia;

 ● Otimização do controle e acompanhamento dos processos e respectivos procedimentos;

 ● Possibilitar acesso a informações seguras e de maneira ágil para tomada de decisão;

 ● Integração dos processos e aprimoramento dos mecanismos de comunicação entre as áreas;

 ● Fortalecimento institucional da Arsae-MG, através dos processos otimizados e documentados, 

permitindo o funcionamento da máquina pública de uma forma mais estável.

Sistema Eletrônico de Informações – SEI

Foi articulado também, junto ao Governo de Minas Gerais, a implantação piloto do SEI (Sistema 
Eletrônico de Informações) na Agência. Trata-se de um sistema de gestão de processos e 
documentos eletrônicos que tem como principais características a redução do uso de papel, 
economia do dinheiro público, transparência administrativa, compartilhamento de informações 
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e sustentabilidade. A implantação do sistema tem previsão de início em abril de 2017, 
prazo que contempla a preparação do ambiente informático de suporte ao sistema. O SEI 
é um Software de Governo proveniente da celebração de acordo de cooperação com o 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Parceria com a ANA
Devido à necessidade de integração entre as Políticas de Recursos Hídricos e Saneamento 
foi firmada uma parceria entre a Arsae-MG e a ANA (Agência Nacional de Águas), a fim de 
mediar a repactuação de metas de outorga de lançamento de esgotos em corpos hídricos 
de domínio da União, consequentemente sob responsabilidade da ANA. Nesse sentido, a 
Agência mediou uma redefinição de metas acordadas entre Copasa e ANA, baseada nos 
Contratos de Programa, Planos Municipais de Saneamento Básico, outorgas de direito de uso 
de recursos hídricos, bem como nos estudos do Atlas de Despoluição, elaborado pela ANA. 
Em seguida, a Arsae-MG irá considerar tais metas no processo de revisão tarifária da Copasa, 
possibilitando a ampliação da cobertura, assim como aumento da eficiência operacional do 
tratamento de esgoto. Essa experiência servirá como referência para a ANA firmar um acordo 
com a ABAR (Associação Brasileira de Agências de Regulação), propiciando a oportunidade 
de replicar tal sistemática para trabalhos com outras agências reguladoras de saneamento.

Agenda Regulatória 2017
Visando o Planejamento Estratégico da Agência, está prevista a realização da Agenda Regulatória 
2017 com vistas a dar publicidade às normas regulatórias prioritárias que podem alterar a 
prestação dos serviços destinados aos usuários, contemplando todas as matérias que possam 
resultar na revisão ou na elaboração de normas técnicas. Esse instrumento corrobora com o 
objetivo de construir e consolidar a Governança Regulatória, baseada na reunião de processos, 
instrumentos e mecanismos utilizados para proporcionar maior transparência, confiabilidade e 
estabilidade às ações regulatórias. Para o primeiro ciclo, optou-se por um período de apenas um 
ano para avaliar a implantação desse instrumento. Para os próximos ciclos, a ideia é aumentar 
o período e compatibilizar com o horizonte do planejamento estratégico.



14Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais

Organograma
Diretoria colegiada

Gerência de Regulação
Técnico-Operacional

Gerência de 
Fiscalização Operacional

Gerência de Planejamento 
Gestão e Finanças

Gerência de 
Ativos regulatórios

Gerência de 
Regulação Tarifária

Gerência de 
Informações Econômicas

Gerência de 
Fiscalização Econômica

Gerência de 
Planejamento e Controle

Gerente de informações
Operacionais

Conselho Consultivo
de Regulação

Diretoria Geral

Ouvidoria

Unidades
Colegiadas

Unidades
AdministrativasAssessorias

Assessoria de
Fiscalização

Assessoria de
Regulação

Gabinete

Procuradoria

Auditoria Seccional

Assessoria de
Comunicação Social

Coordenadoria Técnica de
Regulação e Fiscalização
Econômico-Financeira

Coordenadoria 
Técnico-Operacional de

Regulação e Fiscalização

Legenda:

Atividades Arsae-MG

Fiscalização
É a atividade fiscalizatória, educativa, de acompanhamento, monitoramento, controle ou 
avaliação, no sentido de garantir o cumprimento das normas e regulamentos expedidos por 
parte das concessionárias, do poder público e das resoluções próprias da Agência.
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Normatização
Compreende o trabalho de editar normas técnicas, econômicas, contábeis e sociais, incluindo 
o regime tarifário, para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário em Minas Gerais, além de orientar os interessados - consumidores, 
prestadores do serviço e poder concedente - sobre a aplicação dessas normas.

Estudos Tarifários
Uma das funções da Arsae-MG é elaborar estudos para a definição das tarifas cobradas 
pelos prestadores regulados. As tarifas autorizadas pela Agência seguem os princípios 
estabelecidos pelo marco regulatório do setor de saneamento básico brasileiro, Lei Federal 
11.445/2007, e pela lei de criação da Arsae-MG, Lei Estadual 18.309/2009, alterada pela Lei 
Estadual 20.822/2013.

Atendimento ao Usuário
O serviço de atendimento ao usuário é o canal responsável pelo intercâmbio entre o  
usuário e a Arsae - MG, que visa orientar e encaminhar dúvidas dos usuários com relação aos  
serviços regulados.

Controle Social
A Arsae - MG conta com canais de relacionamento que buscam legitimar os direitos dos usuários.  
Por isso, a Agência oferece uma estrutura de Ouvidoria, por intermédio do 0800 031 9293 
e do seu endereço eletrônico ouvidoria@arsae.mg.gov.br, que é responsável por receber, 
encaminhar e solucionar manifestações dos agentes envolvidos na prestação e utilização 
dos serviços públicos de saneamento básico, principalmente dos usuários, visando ao 
aperfeiçoamento institucional e à qualidade dos serviços prestados. Outros canais de 
comunicação são o endereço eletrônico ascom@arsae.mg.gov.br, o site www.arsae.mg.gov.
br e a página no Facebook/arsaemg. Além disso, a Agência realiza Consultas e Audiências 
Públicas para permitir a transparência decisória e a efetiva participação da sociedade.
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Municípios com concessão de água COPASA

Municípios com concessão de água e esgoto COPASA

Municípios na área de abrangência da COPANOR

Prestadores municipais (Itabira, Juiz de Fora e Passos)

Não Regulados pela ARSAE-MG

Municípios Regulados
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Municípios com concessão de água COPASA

Municípios com concessão de água e esgoto COPASA

Municípios na área de abrangência da COPANOR

Prestadores municipais (Itabira, Juiz de Fora e Passos)

Não Regulados pela ARSAE-MG
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Coordenadoria Econômica
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Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização 
Econômico-Financeira (CRE)

Reajuste x Revisão
O reajuste tarifário observa apenas a variação anual necessária nas tarifas para cobrir as 
perdas com relação à inflação. A revisão tarifária é um processo mais abrangente que envolve 
a reconstrução da receita do prestador a fim de observar os custos eficientes, a remuneração 
justa dos investimentos e a capacidade de pagamento dos usuários. Em geral, uma revisão 
tarifária é realizada periodicamente de quatro em quatro anos.

Em 2016,  
a Coordenadoria 
Econômica foi 
responsável por duas 
atividades muito 
importantes: as 
Revisões Tarifárias da 
Cesama e da Copasa, 
dois prestadores com 
grande impacto social e 
que demandam estudos 
complexos. 

A   Coordenadoria Econômica é responsável pelos 
estudos, definições e acompanhamento de todos 
os aspectos relacionados às questões econômico-
financeiras da prestação dos serviços de água e 
esgoto. Isto é, fixação de tarifas e de regras para a 
cobrança pelos serviços, fiscalização do cumprimento 
destas regras e elaboração de análises do 
desempenho econômico dos prestadores regulados, 
entre outras atividades. Para execução dos trabalhos, 
a Coordenadoria Econômica conta com quatro 
gerências:

• Gerência de Regulação Tarifária (GRT);
• Gerência de Fiscalização Econômica (GFE);
• Gerência de Ativos Regulatórios (GAR); 
• Gerência de Informações Econômicas (GIE).
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Revisão Tarifária da Cesama

A Revisão Tarifária da Cesama (Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora) de 
2016 foi a primeira revisão tarifária periódica para o prestador. Com um aumento de 16,78% 
nas tarifas, os destaques desta revisão foram:

 ● Fim do consumo mínimo e instituição da Tarifa Fixa e da Tarifa Variável;

 ● Ampliação da Tarifa Social de 317 famílias beneficiadas para 32.486 potencialmente beneficiadas;

 ● Destinação Específica: mecanismo para viabilizar o cumprimento de metas e objetivos dos 
serviços previstos no plano municipal através de uma adição de recursos nas tarifas para uso em 
ações previamente acordadas com a Arsae-MG.

Revisão Tarifária da Copasa
A revisão tarifária da Copasa está sendo realizada em duas etapas em função de ajustes 
necessários ao banco patrimonial da Companhia, para o cálculo da remuneração 
justa aos investimentos feitos pelo prestador. A primeira etapa, finalizada em 
abril de 2016, resultou em um aumento médio de 13,9% nas tarifas, estabeleceu 
o fim da cobrança de consumo mínimo (6m³) e instituiu a Tarifa Fixa e a Tarifa 
Variável. Esta última mudança procurou incentivar o uso consciente por parte dos  
usuários, que perceberão reduções de fatura para cada m³ de água economizado. 



21 ARSAE - MG | Relatório Anual 2016

Cronograma

Setembro/2016: 

Iniciada a segunda etapa, a Arsae-MG 
promoveu alterações no processo de 
revisão, ampliando a consulta pública a 
entidades ligadas à defesa do consumidor 
e ao setor de saneamento, e debatendo 
as metodologias de cálculo antes da 
apresentação do resultado final.

Setembro e outubro/2016:

Foram apresentados os temas principais 
a serem abordados em todo o processo 
de revisão e definida a metodologia de 
levantamento dos ativos da Copasa.

Dezembro/2016 a janeiro/2017:

Discutidas as metodologias necessárias 
à definição do novo patamar de receita 
da Copasa. Dentre elas, destacam-se 
a de custos operacionais eficientes e a taxa 
de remuneração regulatória.

Abril a maio/2017:

Apresentação do resultado final da revisão e 
as regras de incentivos a serem observadas 
nos próximos quatro anos pela Copasa 
para obtenção de benefícios ou punições 
tarifárias a depender de seu desempenho.
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É  importante salientar que os desafios para a universalização do saneamento básico passam 
pela necessidade de se aumentar os investimentos no setor, tanto para assegurar qualidade 
na prestação, quanto para propiciar a inclusão de famílias não atendidas pelos serviços. 
Uma das finalidades históricas da tarifa tem sido o financiamento de novos investimentos. 
Embora esteja claro que os recursos tarifários não bastam, as tarifas constituem importante 
ferramenta para a universalização dos serviços de água e de esgoto. Nesse sentido, o papel 
da Coordenadoria Econômica é central e estratégico para o desenvolvimento do setor.

No âmbito do processo de Revisão Tarifária da Copasa, a Arsae-MG realizou, no dia 10 de 
novembro, um Seminário Técnico que teve o objetivo de discutir a situação do esgotamento 
sanitário nos municípios atendidos pela Copasa, bem como reunir diretrizes para a definição de 
regras da prestação dos serviços de esgotamento sanitário que vigorarão a partir de julho de 2017. 

O evento contou com a presença de representantes de órgãos de defesa do consumidor, 
da sociedade civil, técnicos e especialistas em saneamento como o Procon, Abes, Ministério 
Público, Defensoria Pública, Igam, Feam, ANA, Secir, Fonasc, Departamento de Engenharia 
Sanitária e Ambiental da UFMG, Copasa, Comitê Estadual de Recursos Hídricos e Comitês de 
Bacias Hidrográficas.
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Gerência de Regulação Tarifária (GRT)

8,90% 10,79% 9,29% 3,35% 32,34%

Ajuste do 
mercado 

atendido pelo 
Saae

Inflação 
sentida pelo 

Saae

Elementos 
da revisão 

Compensações 
financeiras

Aumento 
das tarifas 
aplicadas

+ + + =

A Gerência de Regulação Tarifária é responsável pelos cálculos de revisões e reajustes 
tarifários, pela homologação de tabelas de preços e prazos de serviços não tarifados 
e pela elaboração de pareceres técnicos sobre aspectos econômico-financeiros da 
prestação dos serviços regulados.

Revisão Tarifária do Saae de Passos
A primeira revisão concluída pela Arsae – MG em 2016 foi a do Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) de Passos. Os resultados foram submetidos à audiência pública realizada 
em dezembro de 2015 e janeiro de 2016. As novas tarifas começaram a ser aplicadas 
em 1º de março. Além de recompor os custos, foram incluídos recursos para a realização 
de investimentos (R$ 4,5 milhões por ano), contratação de uma consultoria de gestão e 
ampliação da Tarifa Social (de 215 para 3.101 famílias já cadastradas). 
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Revisão Tarifária da Copanor
Outra revisão tarifária realizada pela GRT foi a da Copanor, empresa subsidiária da Copasa 
que atua no Norte e Nordeste de Minas Gerais. A audiência pública para colher contribuições 
sobre a proposta aconteceu em junho e julho de 2016. Também foi realizada uma sessão 
presencial em Teófilo Otoni, com expressiva participação da população e de entidades da 
região. A resolução que aprovou as novas tarifas foi publicada no dia 06/08. Nesta revisão, 
iniciou-se a adequação dos custos da Copanor e foram incluídos recursos para os planos de 
estruturação de pessoal e de manutenção dos sistemas. A tabela também teve importantes 
mudanças, como  a criação da Tarifa Social e o fim do consumo mínimo.

7,29% 

Inflação sentida 
pela Copanor

6,17%

Recursos para planos 
de ações

0,98% 

Adequação parcial 
dos custos

3,94% 

Compensações 
financeiras

10,49% 

Aumento das tarifas 
aplicadas

Reajuste Itabira
O único reajuste tarifário calculado pela Arsae – MG em 2016 foi o do Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) de Itabira. Devido ao impacto da mudança das bandeiras tarifárias de 
energia elétrica para a redução dos custos do prestador e as compensações financeiras a 
serem restituídas aos usuários, o aumento tarifário foi de 1,60%, abaixo dos principais índices 
de inflação. As novas tarifas do Saae de Itabira foram publicadas em outubro.

Serviços não Tarifados
Além dos cálculos tarifários, foram produzidos estudos para subsidiar a homologação das 
tabelas de serviços não tarifados da Cesama, Copasa e Copanor. Nessas tabelas constam os 
preços e prazos de execução de outros serviços oferecidos pelos prestadores regulados, como 
por exemplo análises laboratoriais, ligação de água e de esgoto e aferição de hidrômetro.

+ + - =
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Gerência de Fiscalização Econômica (GFE)

75%

12%

13% 0%

Copasa

Copanor

Cesama

Saae de Itabira

Saae de Passos

As diligências que confirmam a presença de indícios de irregularidades dão início a 
processos de fiscalizações econômicas que possam apurar os detalhes e a extensão 
dessas irregularidades, caso sejam confirmadas. Em 2016, foram realizadas nove 
diligências concluídas pela GFE, das quais 22% deram origem a fiscalizações. 
Destacam-se, dentre os diferentes tipos de fiscalização econômica, as que se originam de 
diligências (e que visam, portanto, apurar detalhes sobre aparentes não conformidades) 
e aquelas que consolidam a avaliação do cumprimento de determinações da Agência por 
parte dos prestadores regulados. 

Diligências efetuadas por prestador regulado em 2016

A GFE é responsável pela fiscalização da aplicação das normas legais, regulamentares 
e contratuais pertinentes aos aspectos econômicos e financeiros da prestação 
dos serviços regulados. Para tanto, a Gerência desenvolve três tipos de atividades 
principais: Diligências, Fiscalizações e Análises Econômico-Financeiras.

As diligências promovidas pela GFE têm como objetivo a avaliação preliminar de indícios de 
não conformidades de foro econômico-financeiro, tipicamente relacionados ao faturamento 
de serviços. Pela sua natureza, normalmente não são atividades programadas, iniciando-se a 
partir do acolhimento de denúncias externas ou internas à Agência.
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Dentre estas últimas, incluem-se as fiscalizações de devoluções de valores ou suspensões de 
cobranças a usuários e a apuração do cumprimento de metas de atendimento telefônico por 
parte dos prestadores regionais (Copasa e Copanor). 

No ano de 2016 foram concluídos 7 processos de fiscalização econômica, tendo um deles 
contribuído para a instrução de processo administrativo que propõe a devolução de valores 
a usuários da Copasa, no município de Salinas. As fiscalizações realizadas pela GFE também 
procuraram avaliar os resultados alcançados por meio de recursos com Destinações Específicas 
provenientes das Revisões Tarifárias. 

A GFE também acompanha a execução das Destinações Específicas, que envolvem recursos 
vinculados a iniciativas previamente definidas, observando a adequação das transferências, 
acumulação e utilização dos recursos.  Em 2016, foram emitidos quatro relatórios de fiscalização 

sobre os recursos de Destinação Específica. 
Finalmente, as Análises Econômico-
Financeiras têm como objetivo oferecer 
visão comparativa abrangente entre 
referências estabelecidas em Revisões e 
Reajustes Tarifários e o efetivo atingimento 
de objetivos pelo prestador, do ponto de 
vista econômico-financeiro.

Em 2016, a GFE analisou o desempenho 
alcançado pelo Saae de Passos durante 
o ciclo tarifário iniciado em setembro de 
2011 e encerrado em fevereiro de 2016, em 
quatro dimensões: Mercado, Resultado, 
Investimentos e Controles/Riscos.

Mercado
Físico
(economias, consumo...)

Receitas
Despesas
Disponíbilidade
Patrimonial

Controles Internos
Riscos regulatórios
Riscos não regulatórios

Financeiro
(faturamento, inadiplência...)

Plano de investimentos
Operação de crédito
Lei Piau

Resultado

Investimentos Controles e 
Riscos
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Gerência de Ativos Regulatórios (GAR)

A Metodologia de Cálculo da Base de 
Ativos foi elaborada com base em dois 
aspectos principais:

 ● Valorização dos ativos: foi escolhido o 
método do Valor Histórico Corrigido 
ou Enfoque Contábil e definidas as 
formas de reconhecimento, mensuração, 
amortização e depreciação dos ativos;

 ● Verificação dos ativos: foi adotado o 
método da curva ABC, também conhecida 
como análise de Pareto e definidos os 
grupos de ativos a serem verificados  
in loco assim como a regra de glosa a ser 
aplicada em caso de inconformidades.

A nota técnica final sobre a Metodologia 
de Cálculo da Base de Ativos foi 
concluída e publicada em outubro, 
após ser submetida à Audiência Pública. 
De acordo com esta metodologia, foram 
selecionados ativos em 92 municípios 
(conforme mapa ao lado) com base no 
Banco Patrimonial da Copasa de junho de 
2016 e a verificação in loco desses ativos 
iniciou-se em novembro/2016.

No ano de 2016, a GAR executou duas atividades importantes referentes à segunda etapa da 
Revisão Tarifária da Copasa: a elaboração da metodologia de cálculo da Base de Ativos e a 
definição das diretrizes para avaliação dos ativos no próximo ciclo tarifário.

A Gerência de Ativos Regulatórios é responsável por prestar suporte aos reajustes 
e revisões tarifárias para a definição da base de remuneração dos investimentos, 
estabelecendo valores e mecanismos de contabilização patrimonial, bem como o 
acompanhamento da evolução dos investimentos previstos dos prestadores.
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A definição das diretrizes para avaliação dos ativos no próximo ciclo tarifário, subproduto 
da Revisão Tarifária da Copasa, tem como principal objetivo instituir um novo e robusto 
arcabouço regulatório para a avaliação dos ativos a serem implantados pelo prestador.  
A metodologia está sendo elaborada com base nos seguintes tópicos:

 ● Integração dos princípios da Gestão de Ativos preconizados na norma ISO 55.000 com os 
princípios de avaliação dos investimentos para a regulação;

 ●  Incentivo a implementação do sistema de Gestão de Ativos bem como a sua certificação;

 ●  Implementação do Banco de Preços que balizará a análise de prudência referente ao custo de 
implementação de ativos;

 ●  Verificação e fiscalização dos ativos durante o ciclo tarifário;

 ●  Definição de indicadores mínimos para análise das metas do plano de exploração.

Com base no art. 16 da Resolução 40/2013 da Arsae - MG e, também, com previsão de conclusão 
para o 1º semestre de 2017, o Plano de Exploração será instituído como um instrumento auxiliar 
de Gestão de Ativos. As diretrizes e requisitos do Plano de Exploração estão sendo elaborados 
de forma que haja integração com os seguintes instrumentos de gestão: Planos Municipais de 
Saneamento Básico; Contratos de Programas celebrados entre a Copasa e prefeituras; Base de 
ativos da Copasa. A concepção do Plano de Exploração está baseada nos seguintes aspectos:

Prudência
No momento do investimento;
Mínimo Custo.

Em operação;
Contribui para a prestação do serviço;

Sem exesso de capacidade ociosa.

Uso e Utilidade

Maior Desempenho

Menor Risco

Menor Custo

Princípios da Gestão de Ativos Princípios de Investimentos da Regulação
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PMSB Base de
Ativos

Contratos

Plano De Exploração ● Objetivo: Acompanhamento das metas 
durante o ciclo tarifário;

 ● Princípios: Planejamento, Integração e 
Transparência;

 ● Estrutura: Diagnósticos e Plano de Ação.

Gerência de Informações Econômicas (GIE)

A Gerência de Informações Econômicas é responsável pela gestão de todas as 
informações econômico-financeiras dos prestadores regulados pela Arsae-MG. Além 
disso, presta suporte à Coordenadoria Econômica (CRE), tendo em vista questões 
relativas aos sistemas de informações da Agência, visando elevar a qualidade e 
confiabilidade dos dados. Por fim, tem como objetivos a avaliação de eficiência e 
eficácia dos serviços regulados, promovendo a transparência e o controle social. 
Atualmente, a GIE mantém atualizadas 91 bases de dados de 5 prestadores regulados, 
totalizando 556 procedimentos anuais. As informações mais relevantes para os 
procedimentos de revisão, reajuste e fiscalizações econômicas são consistidas e 
verificadas pela equipe que elabora relatórios internos trimestrais sobre a qualidade e 
confiabilidade dos dados. No ano de 2016 foram emitidos 41 relatórios pela gerência.
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Além dos itens de rotina, destacam-se dois trabalhos considerados estratégicos e de 
vanguarda que vêm sendo desempenhados no âmbito da GIE e com parceria da Gerência de 
Informações Operacionais (GIO):

Metodologia de avaliação dos prestadores de serviços 
regulados pela Agência, por meio de indicadores e de metas 
de desempenho. O Projeto pretende facilitar o acesso dos 
usuários, do poder público e dos demais interessados a 
informações sobre a qualidade dos serviços, promovendo um 
entendimento mais simplificado sobre questões que envolvem 
o setor de saneamento e incentivando a participação em 
discussões sobre o tema. 
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O Projeto Acertar visa o desenvolvimento de metodologias de 
Auditoria e Certificação de informações do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento (SNIS). O projeto, executado 
no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Setor Água 
– INTERÁGUAS, é resultado da parceria entre o Ministério das 
Cidades e a Associação Brasileira de Agências de Regulação – 
ABAR e tem o propósito de aprimorar os processos de gestão 
das informações dos prestadores de serviços de saneamento.

Por fim, a GIE também é responsável por gerenciar 
internamente a base de dados do CadÚnico, auxiliando os 
prestadores regulados na identificação, cadastramento e/ou 
exclusão dos beneficiários da Tarifa Social.
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Coordenadoria Operacional



33 ARSAE - MG | Relatório Anual 2016

Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional  
e Fiscalização (CRO)

PESB (Plano Estadual de Saneamento Básico) do Estado de Minas Gerais: participação 
no GTI (Grupo de Trabalho Intergovernamental) e Comissão Mista de Licitação para a 
construção do Termo de Referência e contratação de serviços técnicos especializados 
para a elaboração do PESB. Com o PESB, pretende-se diagnosticar, avaliar os arranjos 
institucionais responsáveis e propor projetos, programas e ações, visando alcançar a 
universalização do saneamento básico em Minas até 2030. 

Grupo de Trabalho SES município de Santana do Riacho/Serra do Cipó: junto à Copasa, 
à Prefeitura, ao INOT (Instituto de Observação da Terra), ao Circuito Serra do Cipó e 
representantes da sociedade, a Arsae-MG discute como será realizada a prestação dos 
serviços de esgotamento sanitário, além da tecnologia mais adequada de tratamento dos 
esgotos, considerando seus aspectos sociais e ambientais.

Demandas Externas: Em 2016 foram respondidas 118 demandas externas, sendo que destas 88 
somente do Ministério Público, gerando fiscalização de campo em 27 municípios, incluindo 
sedes, distritos e localidades: 44 SAA (Sistemas de Abastecimento de Água) e 37 SES (Sistemas 
de Esgotamento Sanitário).

A Coordenadoria Operacional regula, fiscaliza e orienta a prestação dos serviços 
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário quanto aos aspectos 
técnicos e operacionais e é composta em quatro gerências. 

 ● Gerência de Fiscalização Operacional (GFO);
 ●  Gerência de Planejamento e Controle (GPC);
 ●  Gerência de Informações Operacionais (GIO); 
 ● Gerência de Regulação Operacional (GRO).
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Diagnóstico Copanor: 
diagnóstico dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, principais 
dificuldades e desafios, levando aos participantes da audiência pública o conhecimento 
sobre a real situação na prestação dos serviços.

Diagnóstico SES Copasa: 
situação da prestação dos serviços de esgotamento sanitário discutidos no Seminário 
promovido pela Arsae-MG para avaliação de incentivos para expansão. Desafios na 
expansão da coleta e implantação de ETE’s (Estações de Tratamento de Esgoto).

ABAR Portaria M.S. 2.914/2011 – localidades rurais: 
proposta de alteração do plano de amostragem da Portaria 2.914/2011 do Ministério 
da Saúde para localidades rurais, elaborada em conjunto com a ARIS-SC (Agência 
Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Santa Catarina), consolidada na ABAR 
(Associação Brasileira de Agências de Regulação) e apresentada ao Ministério. Sugestão 
de readequação e flexibilização do plano conforme porte das localidades.

ABAR GT Crise Hídrica: 
participação no Grupo Técnico sobre Crise Hídrica da Câmara Técnica de Saneamento da 
ABAR, desenvolvendo trabalhos em conjunto com outras Agências, discutindo o papel 
da regulação, ações, bem como formular documentos de referência. Em 2016, o foco da 
discussão foram os Planos de Contingência.

CERH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos): 
a CRO está representada no plenário do CERH nas Câmaras Técnicas de Planos de 
Recursos Hídricos e de Instrumentos de Gestão. O plenário se reúne bimensalmente e as 
câmaras técnicas mensalmente.

Participação no Diálogo público promovido pela OGE (Ouvidoria Geral do Estado) e  
Audiências Públicas:  discussão com outros Órgãos sobre a “Gestão da água em contexto  
urbano” e participação nas Audiências Públicas da Revisão Tarifária, Resolução 
Atendimento ao Público e Manual do Usuário.
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Gerência de Fiscalização Operacional (GFO)

Em 2016;
Ano/Sistema Fiscalizado

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sede_SAA
Distrito_SAA

Total de Sistemas Fiscalizados

Sede_SES
Distrito_SES

N° Municípios Fiscalizados

10 9
2 2

23
14

52

26 26

109

54

26 25

7

115

56
47

35

18

125

52

71

30
43

28

80 

80 

172

30
43 38

61

166

25

A GFO é responsável por realizar as fiscalizações diretas (em campo) e indiretas 
(remotas) dos sistemas regulados, bem como atender às demandas de orientação 
técnica/operacional das atividades da Agência.

Fiscalizações de Sistemas de Abastecimento de Água  
e Esgotamento Sanitário
Em 2016, foram fiscalizados 61 municípios, sendo 56 sedes municipais e 51 distritos. Desse 
total, 27 municípios foram fiscalizados devido às solicitações do Ministério Público. Foram 
analisados 166 sistemas distintos, sendo 93 Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e  
73 Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), incluindo sedes e distritos. 
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Atividades realizadas:

 ●  61 municípios visitados;

 ●  103 Relatórios Elaborados;

 ●  9 Pareceres Técnicos / Notas Técnicas;

 ●  Cerca de 50.000 usuários impactados;

 ●  8 Fiscalizações Indiretas;

 ●  7 municípios para verificação de 300 ativos da Copasa 

(cerca de 8% do total previsto);

 ●  Quase 40.000 km rodados;

Fiscalização Indireta
A fiscalização indireta apresenta como premissa a 
avaliação à distância do desempenho operacional dos 
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário. Neste ano foram realizadas 8 fiscalizações.

Fiscalização de Ativos Copasa-MG
A verificação de ativos da Copasa-MG está ocorrendo em 
função da Revisão Tarifária. O objetivo dessa verificação é 
certificar que o Banco Patrimonial (Inventário) fornecido 
pelo Prestador está de acordo com a realidade. Estão 
previstas verificações em 90 municípios. Foram visitados 
sete cidades e verificados 355 ativos da Copasa (cerca de 
8% do total previsto para 2017).Fiscalizações realizadas em 2016        
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Gestão de Melhoria de Processos
A Seplag (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão) está realizando na CRO 
(Coordenadoria Operacional) um trabalho de gestão e melhoria do processo de fiscalização 
operacional. O trabalho consiste em identificar problemas e possíveis pontos de atenção e 
propor avanços para garantir maior eficiência das atividades.
Foi formado um grupo de trabalho com representantes de todas as gerências e realizado 
o mapeamento dos macroprocessos que compõem a CRO e que têm interface com 
os objetivos da atividade fiscalizatória. A participação ativa dos servidores favorecerá 
a propagação dos novos procedimentos e a criação de rotinas mais eficientes.  
O trabalho vem sendo desenvolvido desde julho de 2016 e gerou um plano de ação que vem 
sendo implementado desde novembro. O plano é composto por 50 ações de melhorias que 
irão reestruturar as atividades da Coordenadoria e dar novas perspectivas para o trabalho 
de fiscalização.

Elaboração da Resolução nº 88/2016
A GFO teve participação na elaboração da Resolução nº 88/2016 que estabelece diretrizes 
para o envio de informações de controle da qualidade da água para consumo humano pelos 
prestadores de serviços regulados pela Agência.



38Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais

Gerência de Informações Operacionais (GIO)

Gerenciamento de bases de dados
A GIO recebe, processa, disponibiliza e administra 21 bases de dados (tabela 1). A partir de 
outubro de 2016, o acesso às bases de dados foi concedido a todos os setores da Agência. 
E no último trimestre de 2016, iniciou-se o processo de solicitação de informações de 
prestadores locais como a Cesama (Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora). 
O gerenciamento das bases de dados também conta com a verificação das informações 
recebidas, visando garantir o fluxo contínuo de dados confiáveis e representativo dos aspectos 
por eles mensurados ou descritos e envolve a identificação de dados faltantes, inconsistências,  
outliers e outras análises. Algumas não conformidades encontradas têm sido reportadas 
às equipes internas da Agência e outras encaminhadas diretamente para os prestadores, 
responsáveis pela mensuração, registro e envio à Arsae-MG.

Atividades desenvolvidas
A GIO (Gerência de Informações Operacionais) é responsável por prestar 
suporte aos demais setores da Agência no que tange a informações, indicadores 
e estudos técnicos no âmbito operacional. 
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Base de dados Nº de 
variáveis

Frequência de 
atualização dos dados

Data de disponibilização 
para a Agência

Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de Água 23 Indefinida 12/06/2015

aptações - Módulo de Cadastro do Siságua 9 Imediata 29/09/2015
Contratos 19 Anual 13/06/2016
Fiscalização indireta 65 Mensal 01/03/2016
Índices de desempenho 37 Semestral 01/07/2015
Ordens de serviço da Copanor (desagregado) 19 Mensal 01/07/2016
Ordens de serviço da Copanor (resumo) 30 Mensal 01/07/2016
Ordens de serviço da Copasa (desagregado) 19 Mensal 01/04/2016
Ordens de serviço da Copasa (resumo) 30 Mensal 01/04/2016
Outorgas estaduais 30 Indefinida 17/03/2016
Outorgas federais 66 Imediata 11/06/2015
Paralisações acima de 12h 10 Mensal 05/10/2015
Paralisações divulgadas 11 Imediata 05/08/2015
Plano Estadual de Saneamento Básico (PESB) 48 Semestral 01/08/2016
Qualidade da água distribuída - Módulo de 
Vigilância do Sisagua

141 Imediata 18/06/2015

Qualidade da água distribuída - Prestadores 13 Mensal 29/09/2015
Registros de manifestações dos usuários - Ouvidoria da 
Arsae-MG

11 Imediata 20/08/2015

Solicitações e reclamações da Copanor 
(desagregado)

370 Mensal 05/10/2016

Solicitações e reclamações da Copanor (resumo) 137 Mensal 03/09/2016
Solicitações e reclamações da Copasa 
(desagregado)

370 Mensal 01/07/2015

Solicitações e reclamações da Copasa (resumo) 137 Mensal 01/09/2015
Total 1.595 - -

Tabela 1: Resumo das bases de dados administradas pela GIO
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Avaliação por indicadores dos municípios da Copasa
Em 2016, com o recebimento de novas bases de dados dos prestadores regulados, os indicadores, 
metas e índices que compõem o trabalho foram revisados e um novo ranking de desempenho 
técnico-operacional da prestação dos serviços nos municípios atendidos pela Copasa foi elaborado.

Monitoramento de mananciais
O processo de monitoramento dos mananciais de abastecimento foi conduzido para os 
municípios de Juiz de Fora e Montes Claros e para a Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH). Nesses casos, foi analisada a evolução temporal dos volumes armazenados e das 
precipitações e feitas comparações com as respectivas médias históricas.

Projetos e grupos de trabalho
Projeto de Fiscalização Indireta - Em 2016 ocorreram reuniões entre a GIO e a Gerência 
de Fiscalização Operacional (GFO) para definição de fluxo de informações, diretrizes da 
fiscalização e comparação de relatórios piloto com os resultados das fiscalizações em campo. 
Projeto Sunshine - Ao longo de 2016 foram consolidadas as etapas de definição de grupos 
de municípios/prestadores segundo critérios de avaliação pré-definidos, estabelecimento de 
metas, definição de índices de desempenho e procedimentos para premiação anual daqueles 
que obtiverem melhor desempenho ou evolução.
Projeto Acertar - O projeto de auditoria das informações do Snis (Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento) ocorre no âmbito da Abar (Associação Brasileira das Agências de Regulação) e 
conta com a participação da GIO para o trabalho junto às informações operacionais.

Documentos elaborados
A GIO elaborou dois Pareceres Técnicos, dois Relatórios Técnicos e 18 Notas Técnicas no ano 
de 2016. Também realizou três treinamentos para divulgar e orientar os servidores sobre a 
utilização das informações compiladas nas bases de dados disponíveis na gerência.
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Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

Atividades desenvolvidas
A GPC tem como uma de suas principais atribuições o acompanhamento dos 
processos de fiscalização. Elabora pareceres técnicos em resposta às soluções 
propostas e executadas pelos prestadores de serviços regulados, encaminhadas 
ao órgão através de Planos de Ação e documentações comprobatórias em 
referência às não conformidades e recomendações apontadas nos Relatórios 
de Fiscalização. Além disso, a gerência realiza a gestão documental que 
compreende o recebimento, a tramitação, a consulta e o arquivamento de 
Ofícios, comunicações externas, processos de fiscalização, entre outros.

Resultados e Ações da GPC
Panorama dos Processos Acompanhados

Fiscalizações: Em 2016 foram fiscalizados 61 municípios, sendo 56 sedes municipais e 51 
distritos. Desse total, 27 municípios foram fiscalizados devido às solicitações do Ministério 
Público. Foram analisados 166 sistemas distintos, sendo 93 Sistemas de Abastecimento de 
Água (SAA) e 73 Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), incluindo sedes e distritos. Três 
processos vinculados a esses sistemas já estão arquivados, ou seja, as não conformidades e 
recomendações foram consideradas sanadas pela GPC.

Pareceres Técnicos elaborados: Os analistas da GPC elaboraram e enviaram aos Prestadores 
de Serviços regulados um total de 431 pareceres técnicos, tendo sido 196 pareceres referentes 
a processos de fiscalização de SAA de sedes municipais, 113 a SES de sedes, 92 ao SAA de 
distritos dos municípios fiscalizados e 30 ao SES de distritos. 
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Gestão Documental
Catálogo de Documentos: O Catálogo de Documentos trata-se de uma 
planilha elaborada com o intuito de registrar e disponibilizar, para consulta 
dos servidores da Agência, os documentos elaborados e geridos pela CRO, 
bem como o acervo técnico operacional. O Catálogo recebeu atualizações no 
intuito de facilitar sua leitura e compreensão. Além disso, foram elaboradas 
orientações para tornar sua utilização mais eficiente pelos servidores da 
Agência.

Documentos digitalizados: A digitalização de Ofícios e Comunicações Externas 
(CEs) é uma atividade que permite maior controle desses documentos, além de 
garantir maior acessibilidade por parte dos servidores. Até o início de dezembro 
de 2016, foram computados 1095 documentos digitalizados, incluindo Ofícios 
enviados pela Agência e correspondências externas recebidas.

Implantação do Manual de Padronização dos Processos Administrativos GFO 
e GPC: O Manual foi finalizado pela equipe da GPC em janeiro. Até o início de 
dezembro, a GPC gerou 30 Procedimentos Instrutórios e Decisórios (PID) - que 
são apensos dos Processos de Fiscalização dos municípios -, o que envolve cerca 
de 120 sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.

Sistema de Controle e Mapeamento de Tramitação Processual: Esse sistema foi 
criado para tornar possível a visualização das estatísticas e o tempo decorrido 
entre os eventos na tramitação processual referente aos desdobramentos 
dos procedimentos de fiscalização, acompanhamento de prazos deliberados 
para que o prestador de serviços corrija as não conformidades apontadas 
nos relatórios, bem como organização sequencial dos documentos 
correlacionados e acessibilidade aos documentos digitalizados em um único 
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ambiente operacional. Ele controla os protocolos de entrada e saída de documentos 
gerando as informações gerenciais consideradas mais relevantes de maneira automática.  
O trabalho foi selecionado entre os finalistas do 1º Prêmio Inova Minas Gerais.

Atuação em outros projetos

Grupo de Trabalho de Perdas - Foram realizadas visitas técnicas nos municípios de Itabira e 
Juiz de Fora com o objetivo de conhecer os pontos de intervenção para controle e redução 
de perdas e sanar dúvidas dos prestadores. A equipe do GT prestou suporte técnico para 
elaboração de projeto e aprendeu com o know-how e com as dificuldades dos regulados. 
Além disso, elaborou a metodologia para o Programa de Redução e Controle de Perdas na  
2ª Etapa da Revisão Tarifária da Copasa.

Projeto de Melhoria do Macroprocesso de Fiscalização Operacional – A GPC atua no 
projeto que surgiu a partir do termo de Cooperação Técnica entre a Seplag e a Arsae-MG. 
Foram inúmeras reuniões e vários produtos elaborados, além da participação em duas 
capacitações promovidas pela Seplag, sendo uma referente a Projetos de Melhoria e BPMN e 
outra referente à Gestão da Rotina.

Gerência de Regulação Operacional (GRO)Atividades 

Atividades Desenvolvidas:
A GRO é responsável por prestar o suporte técnico-operacional necessário ao 
desempenho das competências de regulação para a prestação de serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no âmbito do Estado de 
Minas Gerais.
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1. Acompanhamento e monitoramento de 111 localidades que estiveram em racionamento no âmbito 
do Estado de Minas Gerais.

2. Acompanhamento e monitoramento de 160 localidades que foram decretadas situação de 
emergência por escassez hídrica no âmbito do Estado de Minas Gerais.

3. Apoio nas demandas relacionadas à qualidade da água despachadas à GRO oriundas da Ouvidoria 
da Arsae-MG; OGE (Ouvidoria Geral do Estado); SES (Secretaria de Estado de Saúde); e MPMG 
(Ministério Público Estadual).
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4.  Principais expedientes desenvolvidos:

 ●  Documentos emitidos

 ●  Nota Técnica nº 6, de 9 de março de 2016 – Assunto: Racionamento em Caratinga);

 ●  Nota Técnica nº 7, de 19 de maio de 2016 (Assunto: Alteração da Resolução ARSAE-MG  
nº 68/2015 – Racionamento);

 ● Nota Técnica nº 8, de 20 de julho de 2016 (Assunto: Comitê Gestor Estadual de Políticas de 
Enfrentamento à Dengue, Chikungunya e Zika Vírus);

 ●  Nota Técnica nº 9, de 26 de setembro de 2016 (Assunto: Minuta de Resolução – Envio de 
Informações);

 ●  Nota Técnica nº 10, de 1º de novembro de 2016 (Assunto: Minuta de Resolução de Serviços de 
Atendimento ao Público);

 ●  Nota Técnica nº 11, de 22 de novembro de 2016 (Assunto: Homologação do Manual do Usuário da 
Prestação de Serviço e Atendimento da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa MG); 

 ● Resoluções Normativas;

Análises Técnicas

Relatórios Técnicos

Notas Técnicas

Pareceres Técnicos

12

2

6

6
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 ●  Elaboração e publicação da Resolução ARSAE-MG nº 83, de 25 de maio de 2016 - altera a Resolução 

ARSAE-MG nº 68/2015, de 28 de maio de 2015 e, dá outras providências;

 ●  Elaboração e publicação da Resolução ARSAE-MG nº 88, de 7 de novembro de 2017, que estabelece 

diretrizes para o envio de informações de controle da qualidade da água para consumo humano 

pelos Prestadores de Serviços regulados pela ARSAE-MG;

 ●  Elaboração da Minuta de Resolução que estabelece características dos serviços de atendimento ao 

público a serem providos pelos Prestadores de Serviços regulados pela ARSAE-MG;

 ●  Homologação do Manual do Usuário elaborado pela COPASA MG;

 ●  Realização da Audiência Pública nº 14/2016;

 ●  Participação no Grupo de Trabalho (GT) sobre Ampliação do Escopo de Regulação da Arsae-MG;

 ●  Participação no Grupo de Trabalho (GT) sobre aplicação de sanções aos Prestadores de Serviços;

 ●  Participação no Grupo de Trabalho (GT) sobre Processos;

 ●  Representação no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas);

 ●  Representação no Comitê Estadual de Enfrentamento à Dengue, Chikungunya e Zika Vírus 

coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde.
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Relacionamento com a sociedade
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Ouvidoria
A Ouvidoria da Arsae-MG tem como objetivo atuar na defesa e proteção dos direitos dos 
usuários dos serviços de água e de esgoto prestados pelas empresas reguladas, competindo-lhe 
notadamente:

 ● proceder ao atendimento, registro e encaminhamento de reclamações, denúncias dos usuários 
e demais agentes envolvidos na prestação de serviços regulados, bem como de sugestões e 
esclarecimentos sobre seus direitos e deveres;

 ●  promover as ações necessárias à apuração da veracidade das reclamações e denúncias, 
solicitando as providências para o equacionamento das questões apresentadas;

 ●  elaborar estatísticas, análises e relatórios mensais que permitam à Diretoria Colegiada verificar 
o desempenho dos agentes regulados com relação à prestação adequada dos serviços;

 ●  produzir, semestralmente, relatório circunstanciado de suas atividades e encaminhá-lo à 
Diretoria para orientar a política regulatória da Agência;

 ●  atuar, caso solicitado pelas partes, como mediador de conflitos envolvendo usuários e 
prestadores regulados.

Nesse sentido, a Ouvidoria atua como porta-voz do usuário junto aos prestadores de serviços. 
Dada a sua maior proximidade com os consumidores, o setor contribui para a promoção 
do controle social e para a organização das modalidades de participação nos processos de 
tomada de decisão da Agência, através das consultas e audiências públicas.
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Prestador QTDE.
Cesama 36
Copanor 38
Copasa 892
Não Regulado 3
Não Identificado 5
Saae-Itabira 45
Saae-Passos 10

Atendimentos

A Ouvidoria recebeu, em 2016, um total de 7.147 manifestações, das quais 1.029 foram 
acolhidas como demandas. Visando ao aprofundamento nas questões formuladas pela 
sociedade e a resolução dos pedidos mais complexos, 22 processos foram abertos, desses, 
16 foram concluídos.

Os gráficos e tabelas apresentados possibilitam uma análise detalhada sobre os principais 
aspectos e características das manifestações que chegam à Ouvidoria.

Demandas por Prestador

Demandas por Município

Foram registradas manifestações de 151 municípios mineiros, sendo os principais descritos e 
evidenciados no gráfico e no mapa na próxima página:

Copanor
4%

Cesama
4%

SAAE-Passos
1%SAAE-Itabira

4%

Copasa
87%

Distribuição por prestador
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Municípios Qtde.

Belo Horizonte 149
Contagem 54
Ribeirão Das Neves 54
Itabira 45
Ipatinga 43
Esmeraldas 37
Juiz De Fora 36
Betim 32
Divinópolis 31
Montes Claros 29
Teófilo Otoni 21
Santana Do Paraíso 20
Ibirité 19
Cataguases 18
Ubá 16
Santa Luzia 15
Vespasiano 15
Coronel Fabriciano 14
Pouso Alegre 14
Timóteo 14
Lagoa Santa 13
Sabará 12
Pedro Leopoldo 11
Camanducaia 10
Caratinga 10
Conselheiro Lafaiete 10
Passos 10
Prestador Não 
Identificado 12



51 ARSAE - MG | Relatório Anual 2016

Natureza das Manifestações

Natureza Qtde.
Consulta 34
Denúncia 247
Elogio 1
Reclamação 744
Sugestão 3
Total 1029
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Corte indevido

Extravasamento de esgoto em unidade usuária
Extravasamento de esgoto em via pública

Falta de água ou baixa pressão
Informações sobre fatura

Ligação nova
Outros

Pedido de suspensão do fornecimento de água
Problemas com o hidrômetro

Qualidade da água
Questionamento de fatura

Recomposição de passeio/pavimentação
Religação de água

Vazamento de água
Total
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Conclusão
A Ouvidoria da Arsae-MG atendeu 79% das demandas dentro do prazo de 10 dias e a 
média de encerramento das demandas no período foi de 6,57 dias, apurados entre a data de 
apresentação da demanda e a confirmação da solução junto ao usuário.
Até a finalização deste relatório, 1027 das 1029 manifestações registradas foram concluídas, ou 
seja, 99,8% de todas as manifestações apresentadas no ano já estão concluídas. Esse registro 
ratifica o comprometimento da Arsae-MG em prol da prestação de serviços de qualidade 
e da universalização do saneamento básico, entendendo-se o controle social exercido pela 
população como fator determinante para o desenvolvimento do setor.

Audiências e Consultas Públicas
As Audiências e Consultas Públicas promovidas pela Arsae-MG permitem que a sociedade 
mineira, e em especial, os usuários e os prestadores dos serviços, contribuam para o 
aperfeiçoamento de normas e procedimentos concebidos e propostos pela Agência. Dessa 
forma, são instrumentos de apoio ao processo decisório que permitem aos interessados a 
oportunidade de encaminhar sugestões e opiniões relativas ao conteúdo das regulações 
apresentadas. As Audiências Públicas podem ser apenas realizadas através do envio de 
contribuições por escrito, mas também com a realização de sessões públicas.. 

Em 2016 foram abertas seis Consultas Públicas e realizadas oito Audiências que debateram as 
Revisões Tarifárias da Copasa, Copanor e Cesama, além de discutir o Atendimento ao Público e tratar 
do Manual do Usuário da Copasa. Os eventos foram feitos em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Teófilo 
Otoni, Varginha, Ipatinga e Diamantina e reuniram prefeitos, vereadores, deputados, representantes 
de órgãos do Governo Estadual, entidades ambientais, Comitês de Bacias, Defensoria Pública, 
Ministério Público, Defesa do Consumidor, comunidade acadêmica, entre outros.

Audiencia Publica Copanor Teofilo OtoniAudiencia Publica Diamantina Audiencia Publica VarginhaAudiencia Pública BH
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Assessoria de Comunicação (Ascom)
Na Arsae-MG, o setor promove a assessoria de imprensa, publicidade, relações públicas e 
promoção de eventos. É responsável pela produção de conteúdos para o site, materiais gráficos 
internos e externos, comunicados, rede social; acompanha e apura as atividades realizadas 
interna e externamente; faz o registro fotográfico; realiza o clipping diário; organiza eventos 
como reuniões, seminários e audiências públicas; dá suporte aos projetos das gerências; organiza 
entrevistas; atende às solicitações da imprensa; responde ao Fale Conosco e às demandas da Lei 
de Acesso à Informação; assessora a diretoria e divulga as informações externamente.

Arsae-MG na Mídia
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Comunicados Internos

News letter Site

Arsae Notícias
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Planejamento, Gestão e Finanças
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Gerência de Planejamento, Gestão e Finanças (GPGF)

 A Gerência de Planejamento, Gestão e Finanças é unidade integrante da Arsae-MG e 
tem por finalidade garantir o efetivo gerenciamento das ações voltadas para as áreas 
de planejamento, gestão e finanças, em consonância com as diretrizes estratégicas 
da autarquia, competindo-lhe:

1. coordenar a elaboração do planejamento global da Arsae-MG, acompanhar e avaliar 

sua execução e propor medidas que assegurem a consecução dos objetivos e metas 

estabelecidos;

2. coordenar a elaboração da proposta orçamentária da Arsae-MG, acompanhar sua efetivação 

e respectiva execução financeira;

3. instituir instrumentos e mecanismos capazes de assegurar interfaces e processos para a 

constante inovação da gestão e modernização do arranjo institucional do setor, tendo em 

vista as mudanças ambientais;

4. implementar a Política de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC; 

5. zelar pela preservação da documentação e informação institucional;

6. planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de administração do pessoal e 

desenvolvimento de recursos humanos;

7. coordenar o sistema de administração de material, patrimônio e logística; e

8. coordenar, orientar e executar as atividades de administração financeira e contabilidade.
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Execução Orçamentária e Financeira – 2016 (R$)
Total Receita (Tfas) 32.355.740,78
Total Despesa 12.266.532,01

Detalhamento da Despesa

Custeio 1.772.425,42
Investimento -
Folha de Pessoal 9.602.411,62
Rateio Cidade Administrativa 891.694,97

Como resultado das ações implementadas pela Gerência de Planejamento, Gestão e 
Finanças, no âmbito de suas competências acima elencadas, apresentamos a seguir o 
resumo de toda a execução orçamentária e financeira da Arsae-MG no ano de 2016 e, na 
sequência, fazemos uma abordagem especial das ações do Núcleo de Recursos Humanos, 
devido às novidades implementadas:

Núcleo de Recursos Humanos
A Arsae-MG encerrou o exercício de 2016 com um quadro de pessoal composto por  
98 servidores entre efetivos e cargos comissionados, 11 empregados da MGS (Minas Gerais 
Administração e Serviços) e 10 estagiários, totalizando 119 profissionais.

 

0 20 40 60 80 100 120

Efetivos e comissionados

MGS

Estagiários

Quadro de Pessoal 2016

Quadro de Pessoal 2016
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As ações implementadas evidenciam o trabalho conjunto desenvolvido 
por uma equipe de técnicos comprometidos e, acima de tudo, 
responsáveis pela vida funcional de cada servidor:

 ● Elaboração da ‘Cartilha de Férias Regulamentares’, com perguntas e 

respostas que facilitam o acesso às informações;

 ● Implantação do “Agendamento Eletrônico de Férias Regulamentares”;

 ● Regulamentação do Banco de Horas no âmbito da Arsae-MG;

 ● Reestruturação da aplicação da “Avaliação Especial de Desempenho 

para Estágio Probatório” e da “Avaliação Individual de Desempenho” 

para os servidores estáveis;

 ● Capacitação de 25 servidores pelo projeto ‘CAPACITAR MAIS’  

– uma parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e  

Gestão – SEPLAG. Foram ofertados cursos nas áreas de Gestão da 

Rotina de Processos; Formação de Pregoeiros; Gestão de Contratos; 

Licitação - Básico; Sistema de Registro de Preços; Declaração de Bens 

e Valores; Ética e Regime Disciplinar dos Servidores Públicos Estaduais; 

Noções de Planejamento e Orçamento e SIGED (Sistema de Gestão 

Documental) – Básico.

 ● Capacitação de 75 servidores em Excel, níveis básico, intermediário e 

avançado;

 ● Treinamentos de avaliação de desempenho: foram realizados 12 

encontros com as comissões de avaliação de desempenho e servidores.

Ações voltadas para o servidor
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Café com RH
O projeto ‘Café com RH’ foi uma iniciativa da gestão atual com vistas a proporcionar 
a troca de experiências entre os colaboradores da Arsae-MG e estimular os 
relacionamentos profissionais e o trabalho em equipe, além de ser um espaço 
para esclarecimento de dúvidas com o núcleo de recursos humanos. Palestras, debates e 
trocas de experiências foram o propósito dos primeiros quatro encontros do projeto, nos 
quais foram debatidos os seguintes temas: forponto; férias regulamentares; relações de 
trabalho; licenças médicas e projeto MASP; competências essenciais para o trabalho. Este 
último tema foi o assunto apresentado pela Consultora de Recursos Humanos Janaína Fidélis. 
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Procuradoria

A Procuradoria da Arsae-MG é uma unidade de trabalho permanente que integra a 
estrutura orgânica da Agência, presta apoio jurídico a todas as unidades, especialmente 
à Diretoria Colegiada.
Por meio de Notas Jurídicas, Pareceres, Notas Técnicas e Reuniões, a Procuradoria exerce 
de maneira contínua atividades relacionadas à consultoria jurídica sobre assuntos diversos, 
além de exercer a representação judicial e extrajudicial da Agência quando demandada.

1.  Elaborar, revisar e interpretar juridicamente os atos normativos e administrativos editados pela 
Agência. 

Os atos normativos e administrativos que possam ter eficácia jurídica perante terceiros 
devem passar pelo crivo da Procuradoria.

No ano de 2016, foram elaborados ou revisados pela Procuradoria os seguintes atos:

 ● 12 Resoluções Normativas (Resolução Normativa nº. 77/2016 à Resolução Normativa nº. 
88/2016);

 ● 16 Portarias (Portaria nº. 107 à Portaria nº 122).

2.  Redigir e revisar os ofícios que envolvam assuntos jurídicos e que são encaminhados às 
autoridades dos diversos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública em todas as 
suas esferas.

Foram elaborados 47 ofícios que tratam dos mais diversos assuntos. São documentos que 
contém desde informações a serem prestadas à autoridade coatora em sede de mandado 
de segurança até assuntos relacionados à análise jurídica de contratos de programa e de 
concessão, convênios de cooperação, matérias relacionadas à gestão de pessoal da Agência, 
concursos públicos, interpretação da legislação vigente, respostas a esclarecimentos em 
sede de Inquérito Civil Público.
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3.  Representação judicial

A Procuradoria acompanhou o andamento processual, realizou o intercâmbio de informações 
com a Advocacia-Geral do Estado e elaborou petições diversas em sete processos judiciais. 
Desde novembro/2016 as petições passaram a ser elaboradas diretamente pela Advocacia-
Geral do Estado, com o auxílio da Procuradoria da Arsae-MG.

4.  Elaboração de pareceres e notas jurídicas

Foram elaboradas e encaminhadas ao setor consultor 65 notas jurídicas. Os principais 
clientes internos no decorrer do ano foram a Diretoria-Geral e a GPGF.

5.  Atividades de rotina realizadas

Foram realizadas pela Procuradoria, dentre outras, as seguintes atividades de rotina:
 ● Elaboração e análise jurídica de atas de reunião da Diretoria Colegiada (11 atas elaboradas);

 ● Comunicações internas contendo informações jurídicas, análise e encaminhamento de 
documentos. Foram elaboradas 77 Comunicações Internas;

 ● Elaboração de planilhas e tabelas de controle relativas aos Contratos de Programa e 
Concessão; 

 ● Auxílio jurídico diário por meio de pesquisas e compilações de entendimentos 
jurisprudenciais e doutrinários com o consequente encaminhamento do documento à 
unidade consultora.

Nos dias 7 e 8 de julho, aconteceu em Minas Gerais a 2ª Reunião da Câmara Técnica 
de Assuntos Jurídicos e Institucionais da Abar (Associação Brasileira de Agências de 
Regulação). Proposto pela Arsae-MG, o evento reuniu representantes de Agências 
Reguladoras de todo o país e debateu a autonomia desses órgãos, além discutir 
a promoção à concorrência. O Diretor Geral da Agência, Gustavo Cardoso, e o 
procurador Paulo Gabriel de Lima compõem a diretoria da Abar e fazem parte da 
Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais.
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Desafios Arsae 2017
Como foi mostrado ao longo do relatório, a Arsae - MG desenvolveu muitas 
atividades durante o ano de 2016, mesmo com todas as dificuldades impostas 
pela conjuntura brasileira, e que também se apresentou no estado de Minas 
Gerais. Porém, tendo sido a regulação apenas recentemente implantada no 
país, em especial no setor de saneamento, um conjunto enorme de desafios 
revelam-se para a Agência nos próximos anos.

Comumente, a regulação é justificada apenas pela necessidade de corrigir 
falhas de mercado. No entanto, outro objetivo tão ou mais importante que 
este é o atendimento de objetivos sociais expressos nas políticas públicas. 
Assim, uma das questões mais importantes que ora se apresenta é difundir 
para toda a sociedade a importância da regulação e as melhorias e garantias 
que esta atividade pode trazer, sobretudo para o setor de saneamento.

Contudo, um requisito fundamental para o sucesso dessa tarefa é possuir uma 
compreensão precisa do papel da regulação, bem como de suas oportunidades 
e limitações, de modo que seus objetivos sejam pactuados com as instituições 
de Estado e com a sociedade civil e estejam, portanto, devidamente inseridos 
em um contexto sociopolítico e institucional que lhe dê suporte e diretrizes.  
Outra questão central é a efetivação da autonomia prevista na legislação. As 
agências reguladoras no Brasil ainda estão muito dependentes do Executivo, 
tanto pelo baixo grau de desenvolvimento da regulação, quanto pela estrutura 
legal do Estado, que dificulta operacionalizar a autonomia orçamentária, 
administrativa e financeira. Cabe apontar que embora a autonomia prevista 
seja essencial para o desenvolvimento da atividade regulatória, isso não quer 
dizer que a Agência possa se eximir de dar satisfação aos demais órgãos e a 
sociedade. Nesse sentido, a implantação do Conselho Consultivo de Regulação 
da Arsae -MG, previsto em lei, poderá trazer uma grande contribuição.
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Diante dos elementos apresentados e para cumprir sua missão, a Arsae - MG elencou cinco 
eixos centrais para o desenvolvimento das atividades regulatórias nos próximos anos:

 ● Aperfeiçoamento das atividades de regulação e fiscalização;

 ● Aprimoramento dos mecanismos de gestão e adoção das melhores práticas de governança 

regulatória;

 ●  Aprimoramento das práticas de controle social;

 ●  Habilitação da Agência para regular outras atividades e setores;

 ●  Fortalecimento de parcerias institucionais.

As perspectivas para o ano de 2017 não permitem, entretanto, que se tenha muito otimismo. 
Ainda assim, a Agência, ciente de suas obrigações, segue empenhada em contribuir para a 
consolidação e o aperfeiçoamento da regulação e para a melhoria do setor de saneamento 
no estado de Minas Gerais e no Brasil. 
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