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1. INTRODUÇÃO 

Este Relatório de Fiscalização Econômica tem por objetivo atender a despacho judicial proferido 

no Processo nº 000.5749-49.2013.8.13.0278, à fl. 470, no âmbito de ação civil pública movida 

pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) face à Companhia de Saneamento 

de Minas Gerais (Copasa-MG), referente à cobrança dos serviços de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário no município de Grão Mogol/MG. 

Com esse intuito, o documento busca descrever o mercado de serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, bem como analisar a adequação do faturamento por esses 

serviços, no referido município durante o período objeto da ação, qual seja, janeiro de 2013. 

De antemão, cabe pontuar que as análises consignadas no presente relatório se restringem às 

competências legais e técnicas desta Gerência de Fiscalização Econômica (GFE). Dessa forma, 

aspectos relacionados à efetiva prestação dos serviços, em termos de atividade, regularidade e 

eficiência da estação de tratamento de esgoto (ETE), não cabem à GFE. Essa avaliação é uma 

competência da Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços 

(CRO), conforme estabelecido no Decreto nº 47.884, de 13 de março de 2020. Por isso, dentre 

as recomendações do documento consta a necessária manifestação daquela unidade. 

A análise do faturamento da Copasa-MG no município foi realizada mediante a comparação das 

tarifas cobradas por esse prestador com aquelas recalculadas pela Arsae-MG. Essa análise 

considerou o perfil de consumo dos usuários do município e as tabelas tarifárias que estiveram 

em vigência durante o período considerado. 

Os documentos relacionados a esta fiscalização integram os processos eletrônicos SEI 

1080.01.0082493/2021-34 e 2440.01.0001442/2021-98. 
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2. COMPETÊNCIAS 

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do 

Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) foi criada pela Lei Estadual nº 18.309, de 3 de agosto de 

2009, em atendimento à determinação Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, a qual, 

atualizada pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico. 

Compete à Arsae-MG supervisionar, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, incluindo aspectos contábeis, financeiros e 

relativos ao desempenho técnico-operacional, além de expedir regulamentos de ordem técnica 

e econômica, estabelecendo o regime tarifário, dentre outras funções. 

O Decreto Estadual nº 47.884, de 13 de março de 2020, estabelece que: 

“Art. 21. A Gerência de Fiscalização Econômica – GFE tem como competência 

prestar suporte técnico à CRE, visando ao exercício das suas competências 

previstas neste decreto, especialmente aquelas relativas à fiscalização das 

normas legais, regulamentares, técnicas e contratuais de natureza 

econômico-financeira com atribuições de: 

I – realizar fiscalizações de natureza econômica a fim de verificar: 

a) a aplicação das tarifas e preços públicos não tarifados pertinentes aos 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de 

prestadores regulados”; 

As condições gerais, a serem observadas na prestação e utilização de serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, aplicáveis aos prestadores de serviços 

submetidos à regulação da Arsae-MG estão contidas na Resolução Normativa Arsae-MG nº 40, 

de 3 de outubro de 2013, revogada e substituída pela Resolução Arsae-MG nº 131, de 11 de 

novembro de 2019, que entrou em vigência em 20 de julho de 2020. As tarifas aplicáveis à 

prestação dos serviços, por sua vez, são definidas anualmente mediante resoluções específicas 

a esse fim. 

  

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ano=2009&num=18309&tipo=LEI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art6
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47884&comp=&ano=2020&aba=js_textoOriginal#texto
http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/resolucao_040_2013_condicoes_gerais_prest_serv_agua_esgoto_atualizada.pdf
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/legislacao/2019/Resoluo%20ARSAE_MG%20n131.2019_Cond_Gerais.pdf
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3. ANÁLISE TÉCNICA 

3.1 Contextualização 

A Gerência de Fiscalização Econômica (GFE) foi provocada, em 26 de outubro de 2021, por meio 

do Memorando CRE nº 639/2021 (SEI 37179663), constante no processo SEI 

1080.01.0082493/2021-34, a manifestar-se sobre o Despacho SN (SEI 36705652), do 

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Comarca de Grão Mogol/MG, datado de 21 de 

novembro de 2019. No despacho proferido à fl. 470, o Juízo determinou à Arsae-MG que 

responda aos quesitos formulados pelas partes, mediante pesquisa em eventual banco de dados 

constante na entidade à época dos fatos, no âmbito do Processo Judicial nº 000.5749-

49.2013.8.13.0278.  

Os quesitos apresentados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais à Arsae-MG são 8 

(oito) e constam em documento de 29 de novembro de 2018, a seguir elencados: 

1.1) É comum um aumento de mais de 100% no consumo de água de vários consumidores ao 

mesmo tempo, na mesma localidade? 

1.2) Um aumento em mais de 100% no consumo de consumidores de uma mesma localidade, 

sem que de fato as pessoas tenham utilizado dessa água pode ocorrer em razão de qual tipo 

de problema na rede de abastecimento? 

1.3) O aumento vertiginoso no consumo de água dos consumidores do município de Grão 

Mogol/MG em janeiro de 2013 se deu em razão de equívoco na medição ou real consumo? 

1.4) É possível que problema no hidrômetro faça com que o aparelho marque consumo que de 

fato ocorreu? 

1.5) Em janeiro de 2013, qual a área do município de Grão Mogol era atendida pelo serviço de 

esgotamento sanitário? 

1.6) As contas constantes dos autos são de áreas atendidas àquela época? 

1.7) A Copasa-MG, no ano de 2013, cobrava tarifa de esgotamento sanitário de todos os 

munícipes ou apenas dos atendidos por tal serviço? 

1.8) É possível a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário de consumidores que não são 

atendidos por tal serviço? 

A Copasa-MG, por sua vez, em documento datado de 23 de setembro de 2020, requer ao senhor 

perito que responda 9 (nove) quesitos a seguir relacionados: 

2.1) Queira o senhor perito informar se o município de Grão Mogol/MG possui os serviços de 

esgotamento sanitário, constituído por atividades, infraestruturas e instalações operacionais 

de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, desde as ligações 

prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. 

2.2) Queira o senhor perito informar se a Copasa-MG possui estrutura operacional, com 

pessoal, veículos e equipamentos disponíveis para a gestão do sistema de esgotamento 

sanitário de Grão Mogol. 

2.3) Queira o senhor perito informar em que data foi iniciada a operação da estação de 

tratamento de esgotos no município de Grão Mogol/MG. 

2.4) Queira o senhor perito informar se a população foi avisada sobre o início do processo de 

tratamento de esgotos no município de Grão Mogol/MG. 
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2.5) Queira o senhor perito informar quando se iniciou a cobrança da tarifa de esgoto no 

município de Grão Mogol/MG. 

2.6) Queira o senhor perito informar se as tarifas cobradas dos usuários no município de Grão 

Mogol/MG, em janeiro de 2013, estavam de acordo com a Resolução Arsae-MG nº 20, de 11 

de abril de 2012, e respectiva Nota Técnica nº 05/2012. 

2.7) Queira o senhor perito informar se a tarifa de esgoto no município de Grão Mogol/MG, no 

mês de janeiro de 2013, foi cobrada indistintamente de todos os usuários ou apenas daqueles 

que estavam conectados ao sistema de esgotamento sanitário. 

2.8) Queira o senhor perito informar se as perícias realizadas nos hidrômetros e juntadas aos 

autos do processo apontam erro de medição em desfavor do usuário. 

2.9) Queira o senhor perito informar se houve alguma alteração no padrão de consumo de água 

dos usuários do município de Grão Mogol/MG no mês de janeiro de 2013, em relação aos 

meses anteriores. 

Diante do exposto, em conformidade com as atribuições da Gerência de Fiscalização Econômica 

(GFE), serão avaliados os aspectos contábeis, econômicos e financeiros apresentados nos 

quesitos. Serão respondidos os itens 1.7 (parcialmente), 1.8, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 (parcialmente) e 

2.9. Os demais quesitos escapam às competências legais e técnicas desta Gerência, devendo ser 

avaliados pela unidade operacional (CRO) desta Agência Reguladora (Arsae-MG). 

Para atender ao proposto, a GFE efetuou pedido de informações à Copasa-MG, por meio do 

Ofício ARSAE/GFE nº 68/2021 (SEI 37526897), de 04 de novembro de 2021, cuja resposta foi 

protocolada pelo prestador em 16 de novembro de 2021 (SEI 38064082). Adicionalmente, foram 

analisados dados arquivados dos bancos de faturamento fornecidos pela Copasa-MG, os quais 

apresentam informações referentes ao consumo e à cobrança mensal de todos os usuários do 

prestador. 

Os dados analisados pela GFE referem-se especificamente ao município de Grão Mogol/MG, que 

considera o período de junho de 2012 a maio de 2013. O intervalo de análise considera a janela 

de aplicação das tarifas autorizadas pela Resolução Arsae-MG nº 20, de 11 de abril de 2012 e 

busca identificar o momento de início da cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário 

naquele município. 

3.2 Caracterização do mercado 

3.2.1 Categorias dos usuários 

O mercado de Grão Mogol/MG pode ser representado pelas economias1 (unidades usuárias), 

que são classificadas entre as cinco categorias da tabela tarifária: residencial, comercial, 

industrial, pública e residencial social. Em termos absolutos, essas economias são exibidas na 

Tabela 1 para o período de junho de 2012 a maio de 2013, ao passo que, em termos relativos, 

elas são exibidas no Gráfico 1 para o mês de maio de 2013. 

                                                           
1 Conforme a Resolução Arsae-MG nº 131/2019, unidade usuária ou economia é um imóvel ou parte de um imóvel 
que é objeto de ocupação independente que utiliza os serviços públicos de abastecimento de água ou de 
esgotamento sanitário por meio de ligação individual ou compartilhada com outras unidades. 

http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/legislacao/2019/Resoluo%20ARSAE_MG%20n131.2019_Cond_Gerais.pdf
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Como é possível observar, o município de Grão Mogol/MG apresentava predomínio de usuários 

da categoria residencial, correspondente a cerca de 89% do total. Desses, os usuários 

residenciais comuns somavam cerca de 70% e os residenciais enquadrados na categoria social 

representavam aproximadamente 19%. A terceira categoria mais representativa no conjunto de 

unidades usuárias era a comercial, com participação em torno de 7%. A categoria pública 

representava 4% do total, não sendo observadas, no período, economias da categoria industrial. 

Tabela 1 – Número de economias por 
categoria tarifária em Grão Mogol/MG 

Mês Residencial Comercial Industrial Pública Social 

jun/12 1.501 115 0 60 0 

jul/12 1.515 117 0 59 0 

ago/12 1.539 118 0 59 0 

set/12 1.161 119 0 59 389 

out/12 1.155 126 0 59 389 

nov/12 1.242 125 0 60 288 

dez/12 1.259 125 0 60 280 

jan/13 1.225 126 0 60 330 

fev/13 1.231 126 0 60 339 

mar/13 1.241 129 0 60 339 

abr/13 1.241 129 0 60 340 

mai/13 1.246 130 0 60 338 

Nota: Baseado nas categorias para o serviço de água. 
Fonte: Elaborado pela Arsae-MG com dados do 

prestador. 

Gráfico 1 – Percentual de economias por 
categoria tarifária em Grão Mogol/MG 

 
Nota: Dados referentes ao mês de maio de 2013. 
Fonte: Elaborado pela Arsae-MG com dados do 

prestador.

Na Tabela 1, em geral, observa-se uma evolução natural do número de economias ao longo do 

período analisado. Em setembro de 2012, houve a migração de economias na categoria 

residencial comum para a categoria social. Contudo, isso não impediu a Companhia de faturar 

usuários na categoria social, como se mostrará na seção 3.2.2, revelando possível inconsistência 

no Banco de Faturamento disponibilizado à Agência. 

3.2.2 Serviços considerados no faturamento 

Quanto aos serviços considerados no faturamento, o mercado do município de Grão Mogol/MG 

pode ser caracterizado pelo número de economias cadastradas com os serviços de 

abastecimento de água, esgotamento dinâmico com coleta (EDC) e esgotamento dinâmico com 

coleta e tratamento (EDT). Isso é ilustrado no Gráfico 2 para o período de junho de 2012 a maio 

de 2013.  

Residencial
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Gráfico 2 – Número de economias em Grão Mogol/MG, conforme os serviços considerados 

no faturamento 

 
Fonte: Elaborado pela Arsae-MG com dados do prestador. 

No Gráfico 2, pode-se notar que até dezembro de 2012 o único serviço faturado, pela Copasa-

MG, junto aos usuários do município era o de abastecimento de água. A partir de janeiro de 

2013, inclusive, cerca de 55% das economias do município foram cadastradas como dispondo 

de serviços de coleta e tratamento de esgoto. 

É importante se atentar para duas informações importantes reveladas pelo Gráfico 2. Não foi 

efetuada a cobrança, pelo serviço de esgoto, de todos os usuários do município, uma vez que 

cerca de 45% das economias foram faturadas exclusivamente pelo serviço de água. Lado outro, 

a totalidade das economias cadastradas com o serviço de esgotamento sanitário foram 

faturadas na modalidade EDT, que pressupõe estivessem conectadas à estação de tratamento 

de esgoto (ETE). 

A avaliação quanto à efetiva prestação do serviço EDT a esses usuários, em termos de atividade 

e eficiência da estação de tratamento de esgoto (ETE), escapa às competências da GFE. Essa 

avaliação compete à Gerência de Fiscalização Operacional (GFO), conforme estabelecido na 

Resolução Arsae-MG nº 133/2019 e no Decreto nº 47.884/2020. Dessa forma, fica prejudicada, 

neste documento, a avaliação quanto a possíveis cobranças indevidas decorrentes da não 

efetiva prestação dos serviços. 

Em síntese, apesar da incomum redução do número de economias de esgoto ao longo dos cinco 

primeiros meses de 2013, diante das informações disponíveis, não é possível afirmar nem 

descartar, que algum usuário fora cobrado sem ter a correspondente prestação do serviço. Para 

qualquer consideração dessa natureza, faz-se necessária uma análise de caráter operacional. 

  

1
.6

7
6

1
.6

9
1

1
.7

1
6

1
.7

2
8

1
.7

2
9

1
.7

1
5

1
.7

2
4

1
.7

4
1

1
.7

5
6

1
.7

6
9

1
.7

7
0

1
.7

7
4

1
.0

0
3

9
7

3

9
5

1

9
4

4

9
5

5

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Agua

EDC

EDT

http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/legislacao/2019/RESOLUO%20DE%20SANES%20N%20133_%202019_12_10.pdf
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47884&comp=&ano=2020&aba=js_textoOriginal#texto


 

Grão Mogol/MG SEI 2440.01.0001442/2021-98 

9 
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais 
5º andar -  Bairro Serra Verde - Belo Horizonte – MG CEP 31630-901 - www.arsae.mg.gov.br 

 

3.3 Avaliação do faturamento dos serviços 

3.3.1 Início do faturamento dos serviços de esgotamento sanitário 

Em resposta a questionamentos realizados pela Gerência de Fiscalização Econômica (GFE), por 

meio do Ofício ARSAE/GFE nº 68/2021 (SEI 37526897), de 04 de novembro de 2021, a Copasa-

MG encaminhou a Comunicação Externa CE nº 358/2021 (SEI 38064058), de 16 de novembro de 

2021 e anexos. 

Consta nos documentos que a prestação dos serviços de abastecimento de água no município 

de Grão Mogol/MG teve início em junho de 1979, ao passo que o serviço de esgotamento 

sanitário se iniciou em novembro de 2012. A data informada pelo prestador antecede o início 

do faturamento desses serviços, conforme se verifica na seção 3.2.2 e, mais adiante, na seção 

3.3.2. Destaque-se que, conforme o prestador, não fora prestado a nenhum usuário apenas o 

serviço de esgotamento sanitário na modalidade de coleta e afastamento (EDC), mas a 

modalidade coleta e tratamento (EDT). 

O prestador também afirma que os usuários foram devidamente informados quanto ao início 

das cobranças. A comunicação prévia era uma exigência estabelecida na Resolução Arsae-MG 

nº 18, de 14 de março de 2012. De forma a comprovar a informação, foi anexada mala direta 

distribuída à população do município (vide Anexo A1).  

3.3.2 Aplicação das tabelas tarifárias no faturamento 

A GFE analisou também se houve uma adequada aplicação das tabelas tarifárias no cálculo das 

faturas do município de Grão Mogol/MG. Esse procedimento, realizado a partir dos dados do 

banco de faturamento do prestador, busca avaliar a precisão dos cálculos tarifários, 

considerando o perfil de consumo dos usuários. Os dados sobre a aplicação das tarifas vigentes 

nos meses de junho de 2012 a maio de 2013 (Resolução Arsae-MG nº 20/2012) são 

apresentados na Tabela 2. 

Os valores exibidos na Tabela 2 indicam que as faturas cobradas pelo prestador no município de 

Grão Mogol/MG acumularam, até setembro de 2012, diferenças significativas em favor dos 

usuários ao longo dos meses analisados. Conforme sinalizado anteriormente, isso se deve ao 

faturamento de usuários cadastrados como residenciais convencionais utilizando-se as tarifas 

sociais, que são inferiores. Essa distorção é, provavelmente, fruto de ajustes do prestador, em 

seu banco de faturamento, ou da forma de registro dos usuários sociais até então. Isso porque 

a Tarifa Social foi normatizada pela Arsae-MG em 17 de maio de 2012, por meio da Resolução 

Arsae-MG nº 23/2012, estabelecendo um cronograma de adequação dos prestadores até 31 de 

agosto de 2012. Ademais, como as diferenças se deram em favor dos usuários dos serviços e 

não sugerem prejuízo aos mesmos, não cabe maiores considerações. 
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Tabela 2 – Verificação da adequação da aplicação das tarifas vigentes em Grão Mogol/MG 

Ref. 

Prestador  Arsae-MG  Diferenças 

Água Esgoto Água e Esgoto  Água Esgoto Água e Esgoto  Água Esgoto Água e Esgoto Água e Esgoto (%) 

a b c = a + b  d e f = d + e  g h i = c - f j = i / f 

jun/12 48.303,98 - 48.303,98  50.743,55 - 50.743,55  2.439,57 - -2.439,57 -4,81% 

jul/12 47.736,62 - 47.736,62  50.026,29 - 50.026,29  2.289,67 - -2.289,67 -4,58% 

ago/12 50.689,23 - 50.689,23  53.036,98 - 53.036,98  2.347,75 - -2.347,75 -4,43% 

set/12 52.673,55 - 52.673,55  52.870,54 - 52.870,54  196,99 - -196,99 -0,37% 

out/12 59.308,19 - 59.308,19  59.593,70 - 59.593,70  285,51 - -285,51 -0,48% 

nov/12 57.759,22 - 57.759,22  57.917,23 - 57.917,23  158,01 - -158,01 -0,27% 

dez/12 51.747,95 - 51.747,95  51.812,54 - 51.812,54  64,59 - -64,59 -0,12% 

jan/13 62.015,51 41.157,72 103.173,23  62.024,27 41.164,70 103.188,97  15,74 6,98 -15,74 -0,02% 

fev/13 51.050,70 33.661,98 84.712,68  51.057,88 33.667,89 84.725,77  13,09 5,91 -13,09 -0,02% 

mar/13 59.655,05 37.446,35 97.101,40  59.662,53 37.452,23 97.114,76  13,36 5,88 -13,36 -0,01% 

abr/13 52.075,81 32.852,21 84.928,02  52.081,98 32.856,91 84.938,89  10,87 4,70 -10,87 -0,01% 

mai/13 48.691,64 30.403,11 79.094,75  48.388,91 30.410,41 78.799,32  -295,43 7,30 295,43 0,37% 
Fonte: Elaborado pela Arsae-MG com dados do prestador. 
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A partir de outubro de 2012, não se observou diferenças significativas entre os faturamentos da 

Arsae-MG e do prestador, indicando não haver qualquer problema generalizado na aplicação 

das tabelas tarifárias após outubro de 2012. Cumpre ressaltar que, por simplificação, não foi 

considerada aplicação pro-rata de duas tabelas tarifárias distintas, desta forma a diferença 

observada em maio de 2013 (imaterial) foi causada por esta simplificação 

3.3.3 Avaliação do comportamento do volume faturado 

Como observado na Tabela 2, houve oscilação significativa no faturamento pelo serviço de água 

nos meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, comparativamente aos meses 

imediatamente anteriores. A receita auferida pela Copasa-MG no mês de dezembro de 2012 foi 

inferior à registrada em novembro de 2012 em 10,4%. O contrário é verificado para o mês de 

janeiro de 2013, quando a receita de água supera o mês anterior em 19,8%. Adicionalmente, 

verifica-se elevação expressiva, de aproximadamente 17%, no faturamento do serviço de água 

nos meses de janeiro e março de 2013 em comparação com os demais períodos. 

Assim, complementarmente à avaliação da aplicação das tarifas, a Gerência de Fiscalização 

Econômica (GFE) analisou os volumes faturados de água, pela Copasa-MG, junto aos usuários 

do município de Grão Mogol/MG. Os valores estão apresentados no Gráfico 3 para o período de 

janeiro de 2012 a maio de 2014. A expansão do período de análise, nesse caso, justifica-se para 

identificar algum possível comportamento sazonal do consumo dos usuários. 

Gráfico 3 – Evolução do volume faturado de água em Grão Mogol/MG 

 

Fonte: Elaborado pela Arsae-MG com dados do prestador. 

Uma possível explicação para esse aumento relativo seria a sazonalidade do consumo, já que 

janeiro e março são meses em que a temperatura média é maior. O Gráfico 3, contudo, mostra 

que esse comportamento é comum em março, mas não pode ser confirmado para os meses de 
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janeiro. Em janeiro de 2013, o volume consumido no período foi, aproximadamente, 24 % maior 

que em janeiro de 2012 e 14 % maior que em janeiro de 2014. 

Logo, outra possível explicação seria o período de leitura, ou seja, o intervalo em dias entre as 

leituras de cada mês. Para avaliar essa possibilidade, foi construída a Tabela 3, que apresenta o 

volume médio faturado de água por economia (em m³) e o número médio de dias entre cada 

leitura para cada mês de referência. Espera-se que em meses com ciclos mais longos de leitura 

haja uma elevação no volume faturado. 

Tabela 3 – Volume mensal por economia e média de dias de leitura em Grão Mogol/MG 

Ref. 

Volume 
faturado 

(m³) 
Economias 

Consumo por 
economia 

(m³) 

Variação em 
relação ao 

mês anterior 
(%) 

Média de dias 
de consumo2 

(dias) 

a b c = a / b d e 

jan/12 16.727 1.636 10,22 - 29,37 
fev/12 17.165 1.647 10,42 1,93% 27,99 

mar/12 22.121 1.652 13,39 28,48% 31,95 

abr/12 18.970 1.638 11,58 -13,51% 31,03 

mai/12 18.092 1.660 10,90 -5,89% 29,31 

jun/12 17.326 1.676 10,34 -5,15% 32,33 

jul/12 17.162 1.691 10,15 -1,83% 29,32 

ago/12 17.954 1.716 10,46 3,09% 31,04 

set/12 18.290 1.728 10,58 1,16% 30,61 

out/12 19.826 1.729 11,47 8,34% 30,22 

nov/12 19.258 1.715 11,23 -2,07% 30,64 

dez/12 18.116 1.724 10,51 -6,42% 31,79 

jan/13 20.869 1.741 11,99 14,07% 30,62 

fev/13 18.467 1.756 10,52 -12,27% 29,84 

mar/13 19.918 1.769 11,26 7,06% 29,11 

abr/13 18.119 1.770 10,24 -9,08% 30,64 

mai/13 17.539 1.774 9,89 -3,42% 30,92 

jun/13 17.827 1.783 10,00 1,13% 30,82 

jul/13 17.662 1.788 9,88 -1,20% 29,22 

ago/13 18.286 1.786 10,24 3,65% 30,66 

set/13 17.104 1.792 9,54 -6,78% 29,69 

out/13 19.660 1.793 10,96 14,88% 30,61 

nov/13 18.113 1.798 10,07 -8,12% 29,92 

dez/13 17.976 1.809 9,94 -1,36% 31,71 

jan/14 17.978 1.805 9,96 0,23% 30,75 

fev/14 17.952 1.817 9,88 -0,80% 28,00 

mar/14 20.323 1.821 11,16 12,96% 30,88 

abr/14 17.157 1.816 9,45 -15,35% 29,33 

mai/14 19.139 1.827 10,48 10,88% 32,13 

jun/14 17.489 1.819 9,61 -8,22% 29,44 

Fonte: Elaborado pela Arsae-MG com dados do prestador. 

                                                           
2 Foram desconsideradas informações faltantes ou iguais a 0 dias de consumo. 
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Como se pode observar na Tabela 3, ocorre uma grande variabilidade no consumo médio 

faturado, em especial entre os meses de fevereiro, março e abril - em março de 2012 ocorreu a 

maior variação percentual positiva (28,48%) e, em abril de 2014, a maior variação negativa (-

15,35%). Ressalta-se também a variação do consumo médio em janeiro de 2013, elevação de 

14,07% frente ao mês de dezembro de 2012. 

Todavia, ao se analisar os ciclos de leitura3 de cada mês, não se verifica a existência de relação 

para o mês de janeiro de 2013. O número médio de dias do ciclo de leitura de janeiro de 2013, 

mês com o maior volume médio faturado por economia (11,99 m³) foi de 30,62 dias. O valor é 

coerente com as normas e com o próprio calendário juliano, inferior inclusive ao ciclo de leitura 

médio de dezembro de 2012, que foi de 31,79 dias. 

Em síntese, não é possível fazer qualquer correlação nesse sentido quanto ao aumento do 

volume médio observado, para os usuários de Grão Mogol/MG, em janeiro de 2013. 

  

                                                           
3 Diferença em número de dias entre as leituras no hidrômetro do mês de referência e do mês anterior.  
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4. CONCLUSÕES 

Diante dos resultados encontrados neste relatório, a GFE apresenta suas conclusões a seguir. 

4.1. Quanto à classificação das economias de Grão Mogol/MG, conforme as cinco 

categorias das tabelas tarifárias, verificou-se que apenas em setembro de 2012 as 

economias do município passaram a ser classificadas com sociais, ainda que já houvesse 

faturamento considerando esses usuários. 

4.2. O início da cobrança do esgotamento sanitário em Grão Mogol/MG se deu em 

janeiro de 2013, sendo que aproximadamente 54% das economias atendidas pelo 

prestador foram cobradas pelo serviço de esgotamento dinâmico com coleta e 

tratamento (EDT) e nenhuma economia fora faturada apenas pelo serviço de coleta de 

esgoto (EDC). Compete à GFO a avaliação sobre a atividade e a eficiência da ETE do 

município, para determinar se o serviço foi efetivamente prestado a tais unidades 

usuárias. 

4.3. Sobre a cobrança pelos serviços de água ou de esgotamento sanitário, analisando-

se o banco de faturamento apresentado pela Copasa-MG, pode-se concluir que os 

valores faturados pelos serviços foram coerentes com as tabelas tarifárias vigentes no 

período de setembro de 2012 a maio de 2013. Limita-se, com tal afirmação, a apontar 

que as tabelas tarifárias foram adequadamente aplicadas, não havendo, em geral, 

diferenças significativas e prejudiciais aos usuários nas faturas. 

4.4. No período anterior a setembro de 2012, foi verificada inconsistência, uma vez que 

ocorreu a aplicação de tarifa social para usuários informados como residenciais no 

banco de faturamento do prestador. Todavia, essas diferenças entre a receita tarifária 

auferida pelo prestador e a receita calculada pela Arsae-MG favoreceram os usuários e 

estão, provavelmente, associadas ao início da regulamentação da Tarifa Social de água 

e esgoto, pela Arsae-MG. 

4.5. Considerando o volume faturado pelo prestador entre janeiro de 2012 a junho de 

2014, observa-se uma grande variação com destaque para o mês de janeiro de 2013, em 

que se deu o início a cobrança do serviço de esgotamento sanitário. Contudo, com base 

nas hipóteses testadas neste estudo, não é possível inferir a causalidade desse evento. 

As conclusões consignadas neste relatório restringem-se aos aspectos de caráter econômico-

financeiro, conforme competências da GFE. Portanto, não foram avaliados eventuais não 

conformidades ou quesitos de caráter técnico-operacional dos serviços (quesitos 1.1 a 1.7 do 

MPMG e 2.1 a 2.3 e 2.8 e 2.9 da Copasa-MG). Nesse sentido, recomenda-se que seja provocada 

a unidade competente da Arsae-MG, nomeadamente a Coordenadoria Técnica de Regulação 

Operacional e Fiscalização dos Serviços (CRO), para que se manifeste sobre o caso em tela. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com relação especificamente aos serviços de esgotamento sanitário, é de suma importância 

mencionar que o Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, determina em seu art. 11 

que, “excetuados os casos previstos nas normas do titular, da entidade de regulação e de meio 

ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada à rede pública de esgotamento 

sanitário disponível”. Prevê ainda que “na ausência de rede pública de esgotamento sanitário 

serão admitidas soluções individuais, observadas as normas editadas pela entidade reguladora 

e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambientais, de saúde e de recursos hídricos” (§1º) e 

que “normas de regulação dos serviços poderão prever prazo para que o usuário se conecte à 

rede pública, preferencialmente não superior a noventa dias” (§2º). Decorrido esse prazo, “caso 

fixado nas normas de regulação dos serviços, o usuário estará sujeito às sanções previstas na 

legislação do titular” (§3º). Desse modo, é imperiosa a conscientização e mobilização dos 

usuários, por parte dos agentes públicos competentes, quanto à necessária conexão à rede 

pública de esgotamento sanitário. 

Finalmente, cabe ressalvar que os valores e conclusões deste documento baseiam-se em 

informações fornecidas pela Copasa-MG, pressupondo-se adequada categorização dos usuários 

e apuração de volumes consumidos. As análises apresentadas estão sujeitas a revisões futuras 

em caso de alguma retificação, esclarecimento ou alteração que venham a ser realizados pelo 

prestador ou pela unidade operacional da Arsae-MG. 

 

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2021. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7217.htm
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ANEXO 

A1. Mala direta encaminhada aos usuários de Grão Mogol/MG, segundo Copasa-MG. 

 

Fonte: Copasa-MG (documento SEI 38064061). 


