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1. Introdução 

Em 2002, por meio do processo de Concorrência PMC/01/20021, Processo Administrativo 

nº 01/2002, o município de Araújos, através da Comissão Municipal de Licitação, abriu processo 

licitatório para outorgar a concessão da gestão integrada dos sistemas e serviços de saneamento 

básico de água e de esgotos sanitários dentro do perímetro urbano da sede do município. O 

edital lançado à época determinou as principais regras para a entrada de interessados no 

processo, além de fixar normas referentes às tarifas, metas de desempenho, penalidades, 

dentre outros fatores.  

Ainda em 2002, por meio de contrato de concessão2, o município de Araújos outorgou a 

concessão dos serviços à Sanarj – Concessionária de Saneamento Básico Ltda. De acordo com o 

contrato, a Sanarj ficou responsável pela prestação dos serviços pelo prazo inicial de 30 anos, 

prorrogável por até mais 30 anos, desde que haja comum interesse do município e da Sanarj.  

Em 22 de março de 2022, o município de Araújos e a Arsae-MG, com a interveniência da 

Sanarj, assinaram o Convênio Arsae-MG nº 008/20213, com o intuito de delegar à agência, nos 

termos do Art. 8º da Lei Federal 11.445/2007 e do Art. 5º, §1º da Lei Estadual 18.309/2009, as 

funções de regulação e fiscalização da prestação dos serviços de água e esgoto. Como principais 

objetivos a serem atingidos pelo convênio foram listados: i) assegurar a prestação adequada dos 

serviços; ii) garantir a harmonia entre os interesses dos usuários e do prestador; iii) garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços; iv) zelar pelo cumprimento do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, instrumento vinculante para o município e prestador, além 

de orientador das atividades de regulação e fiscalização.  

1.1. Histórico de reajustes  

O reajuste das tarifas foi descrito no Edital de Concorrência PMC/01/2002 no item 10.6, 

com ratificação no contrato de concessão firmado entre a prefeitura municipal e o prestador, 

em sua cláusula terceira.  

No edital, destaca-se o artigo nº 45, do Anexo D, que estabelece que as tarifas de água e 

esgotos, bem como as outras taxas e preços praticados pela Administradora dos Serviços, serão 

reajustadas periodicamente, através de Decreto do Executivo Municipal, na forma e condições 

preconizadas pela legislação federal que trata da matéria e em consonância com a concessão 

dos serviços, preservada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro. Esse artigo é 

ratificado no contrato de concessão. 

A metodologia descrita no edital contempla três itens que compõem o reajustamento das 

tarifas: i) variação do valor mensal do menor salário da categoria profissional dominante, a que 

pertencer a concessionária, pago por força de dissídio coletivo; ii) variação do valor da tarifa de 

                                                            
1 Processo SEI 2440.01.0000770/2022-03 
2 Processo SEI 2440.01.0000308/2021-64 
3 Processo SEI 2440.01.0000308/2021-64 

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=54216334&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000733&infra_hash=365a8f6f17072e10ff2738a9db3a72cce981bfa7107f9eafd251f71cbf82499b
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energia elétrica aplicável à concessionária; iii) variação do Índice Geral de Preços do Mercado 

(IGP-M).  

A tabela abaixo contém o histórico dos reajustes realizados desde 2003, conforme 

informado pelo prestador.  

Tabela 1: Cálculo do Reajuste Acumulado4 

Ano Índice de Reajuste (%) 

2002   

2003 13,35 

2004 16,60 

2005 13,14 

2006 4,66 

2007 5,48 

2008 1,09 

2009 8,62 

2010 4,55 

2011 7,23 

2012 11,12 

2013 3,26 

2014 4,50 

2015 14,00 

2016 12,00 

2017 4,29 

2018 7,28 

2019 1,48 

2020 7,78 
Fonte: Ofício enviado pela Sanarj à prefeitura de Araújos em dezembro/21 com pedido de reajuste tarifário  

Há que se destacar que os documentos enviados pelo prestador informam que os 

reajustes propostos foram autorizados pela prefeitura em sua maioria, exceto nos anos de 2014, 

2015 e 2016. Nestes anos, os valores autorizados foram menores que os valores resultantes da 

fórmula do edital. Para a aplicação, o valor do reajuste que deveria ser considerado, em 2014, 

seria de 7,54%; em 2015 de 17,28%, e em 2016 de 13,19%. A divergência entre os percentuais 

de reajuste propostos e aplicados nos três anos mencionados não foi explicada na 

documentação recebida pela agência.  

O prestador encaminhou à agência os documentos que embasaram o reajuste tarifário de 

2020. Em ofício datado de 03 de dezembro de 2020, encaminhado à Prefeitura Municipal de 

Araújos, a SANARJ solicitou reajuste de 7,75%, bem como descreveu a aplicação das cláusulas 

contratuais, no que se refere ao reajuste de taxas e tarifas, para o período de 2002 a 2020. 

                                                            
4 A tabela original enviada pela prestadora, encontra-se no anexo desta nota técnica. 
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Nesse ofício, o prestador encaminha, anexo, os cálculos referentes ao reajustamento que 

deveria ser aplicado nas tarifas públicas, a partir de 1º de dezembro de 2020. Os cálculos são 

fundamentados com a seguinte documentação: planilha da folha de pagamento do prestador 

datada de 02 de dezembro de 20205; uma conta de energia elétrica, referente ao mês de 

novembro de 2002; uma conta de energia elétrica, referente ao mês de novembro de 2020; e 

uma planilha do histórico do IGP-M, descrevendo os valores de abril de 2002 a novembro de 

2020 (com valor base do número índice em 01/08/1994). 

O referido ofício possui assinatura do prefeito municipal, Francisco Cleber Vieira de 

Aquino, datada de 16 de dezembro de 2020, acordando com seu teor. De acordo com os 

documentos recebidos, o reajuste foi autorizado pelo Decreto Municipal 464, de 01 de 

dezembro de 2020. 

A documentação referente à folha de pagamento, e as contas de energia elétrica, que 

contemplam o período de 2003-2019, não foram enviadas para a Arsae-MG. 

1.2. Pedido de reajuste atual  

Em dezembro de 2021, a Sanarj solicitou à prefeitura de Araújos, por meio de ofício 

datado de 07 de dezembro de 2021, um reajuste tarifário de 15,13%. Nele, o prestador descreve 

a aplicação das cláusulas contratuais, no que se refere ao reajuste das tarifas, para o período de 

2002 a 2021. 

Nesse ofício, o prestador encaminha, anexo, os cálculos referentes ao reajustamento que 

deveria ser aplicado nas tarifas públicas, a partir de 1º de dezembro de 2021. Os cálculos são 

acompanhados com a seguinte documentação:  planilha da folha de pagamento, sem 

identificação do período de referência; uma conta de energia elétrica, referente ao mês de 

novembro de 2002; uma conta de energia elétrica, referente ao mês de novembro de 2021; e 

uma planilha do histórico do IGP-M, descrevendo os valores de abril de 2002 a novembro de 

2021 (com valor base do número índice em 01/08/1994). A partir dessas informações, o 

prestador apresenta o cálculo do reajuste para o ano de 2021, com base no acumulado do 

período de 2002 a 2021. 

Por meio do Ofício 0044/20226 de 26 de maio de 2022, a prefeitura encaminhou a 

documentação mencionada à agência e esclareceu que não havia deferido nem respondido ao 

pedido, apesar de o reajuste estar previsto no contrato. Segundo a prefeitura, ela não analisara 

o requerimento em decorrência de o Poder Executivo não ter capacidade técnica para fiscalizar 

o cumprimento do contrato e, consequentemente, concluir se a concessionária fazia jus ao 

referido reajuste na forma em que estava sendo pleiteado. A prefeitura solicitou, então, que a 

Arsae-MG procedesse à análise do pedido. No dia 06 de junho de 2022, a Arsae-MG solicitou 

informações complementares à Sanarj, que encaminhou e-mail de resposta com a 

documentação pedida em 10 de junho de 2022. Novos esclarecimentos foram solicitados em 28 

de junho, os quais foram respondidos por e-mail no dia seguinte. 

                                                            
5 A folha de pagamento não identifica com clareza o mês de referência. 
6 Processo SEI 2440.01.0000770/2022-03 

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=54216334&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000733&infra_hash=365a8f6f17072e10ff2738a9db3a72cce981bfa7107f9eafd251f71cbf82499b
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Destaca-se que, com a assinatura do Convênio Arsae-MG nº 008/2021, o cálculo e a 

aprovação do reajuste tarifário anual se tornaram obrigações da agência reguladora, conforme 

disposto na cláusula 5.3 do referido documento.  

2. Metodologia de Reajuste Tarifário 

O contrato de concessão que delega a prestação dos serviços de abastecimento de água 

e coleta e tratamento de esgotos do município de Araújo à Sanarj apresenta cláusulas que 

estabelecem a estrutura tarifária e o modelo de reajuste das tarifas que remuneram os serviços 

do prestador. Destacam-se a cláusula terceira do contrato, o item 10 do edital de concorrência 

PMC nº 001/2002, os Capítulo III e XI a XIV do Anexo D do edital – Regulamento dos Serviços 

Públicos de Água e de Esgotos Sanitários no Município de Araújos e o Anexo D1 do edital – Tabela 

de Preços Máximos.  

A metodologia de reajuste tarifário foi estabelecida pelos itens 10.6 e 10.7 do edital do 

contrato segundo os quais as tarifas definidas no processo licitatório serão automaticamente 

reajustadas, anualmente ou em menor prazo se permitido pela legislação, de acordo com a 

seguinte fórmula:  

 R = [0,35 x (
Sm𝑖

Sm0
− 1) + 0,30 x (

Te𝑖

Te0
− 1) + 0,35 x (

IGPM𝑖

IGPM0
− 1) (1) 

 

Em que:  

Smi= Valor mensal do menor salário da categoria profissional dominante, a que pertencer 

a concessionária, pago por força de dissídio coletivo, na data i 

Sm0= Valor mensal do menor salário da categoria profissional dominante, a que pertencer 

a concessionária, pago por força de dissídio coletivo, na data 0 

Tei= Valor da tarifa de energia elétrica aplicável à concessionária, na data i 

Te0= Valor da tarifa de energia elétrica aplicável à concessionária, na data 0 

IGPMi= Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas, na data i 

IGPM0= Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas, na data 0. 

Considera-se, como data base (0), a de apresentação da proposta da mesma, ou seja, abril 

de 2002. 

Excepcionalmente, conforme artigo 7º do capítulo III do Anexo A do edital de concessão, 

caso ocorra a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, 

excetuando o imposto de renda, deverá ocorrer a revisão da tarifa.  
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Destaca-se que a fórmula de cálculo define o percentual de reajuste da tarifa em relação 

aos valores da data base de 2002. Para se obter o percentual de reajuste das tarifas em relação 

à tabela vigente, é necessário aplicar a seguinte fórmula de cálculo: 

 IRT = (
𝑅𝑖+1

𝑅𝑖−1+1
− 1) x 100% (2) 

 

Onde:  

IRT = Índice de Reajuste Tarifário 

Ri = Valor de reajuste no ano i, medido a partir do ano base 

Ri-1 = Valor do reajuste anterior, medido a partir do ano base 

2.1. Considerações sobre a metodologia de reajuste 

Tendo em vista as especificações do contrato de concessão a respeito dos reajustes 

tarifários e sua aplicação nos últimos anos, esta seção apresenta aspectos a serem observados 

na aplicação dos reajustes tarifários anuais a partir da assinatura do convênio de regulação e 

fiscalização entre o Município de Araújos e a Arsae-MG: 

2.1.1. Reajustes anteriores 

A partir de análise da documentação enviada pelo prestador, foi detectado que os 

reajustes dos anos de 2014, 2015 e 2016, autorizados pela prefeitura municipal, foram menores 

que os calculados pelo prestador. Porém, não foi explicitada a fundamentação dessa ação 

realizada pela prefeitura municipal, nem como foi realizado o cálculo do reajuste tarifário dos 

referidos anos. Essas ocorrências devem ter algum efeito sobre a atualização das tarifas até o 

presente, que não é possível mensurar com as informações disponíveis para a agência até o 

momento. 

2.1.2. Periodicidade dos reajustes 

A legislação federal vigente veda a realização de reajustes tarifários em intervalo menor 

que 12 meses (Art. 37 da Lei Federal 11.445/2007), não sendo possível a aprovação de um 

reajuste no início do segundo semestre de 2022 e outro em dezembro do mesmo ano. Sendo 

assim, aponta-se como uma solução a adoção de reajustes no início mês de setembro utilizando 

as informações até junho do respectivo ano. 

Também em atendimento à legislação estadual, a aplicação do reajuste no faturamento 

do prestador só poderá ocorrer a partir de 30 dias após a publicação da autorização da Arsae-

MG, deixando de ocorrer o reajuste automático das tarifas previsto no contrato (art. 39 da Lei 

Federal 11.445/2007). Portanto, para vigorar novas tarifas em 1º de setembro, elas devem ser 

aprovadas e publicadas pela Arsae-MG até o dia 1º de agosto de cada ano. As informações para 

cálculo das tarifas devem ser disponibilizadas à agência pelo prestador com pelo menos 30 dias 

de antecedência à aprovação. 

2.1.3. Variáveis do cálculo do reajuste 

Tarifa de Energia Elétrica (Te) 
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De acordo com a documentação enviada pelo prestador, o valor da data de referência (i) 

para a tarifa de energia elétrica é fundamentado em apenas uma das contas do último mês 

disponível de energia elétrica faturadas ao prestador. Essa prática provoca um efeito de 

sazonalidade no reajuste, uma vez que a tarifa de energia elétrica atualmente incorpora as 

bandeiras tarifárias que representam custos adicionais aos consumidores. As bandeiras 

tarifárias são definidas por um modelo baseado em variáveis como nível dos reservatórios e 

histórico do clima. Portanto, está sujeito a sazonalidades do clima e do perfil de consumo. Assim, 

dependendo do mês de referência a ser utilizado o impacto da variação da energia elétrica será 

prejudicial ao usuário ou ao prestador, pois parte do valor não representa os custos médios 

observados ao longo do ano pelo prestador, mas apenas custos temporários devido à bandeira 

tarifária de momento. 

Outro problema identificado é que o prestador possui mais de uma conta de energia 

elétrica para realizar suas operações com variações de preços entre elas. Mesmo a variação 

sendo pequena, a conta de energia elétrica atualmente usada como referência não representa 

fidedignamente os custos do prestador. 

 

Mão de obra (Sm) 

Para mensurar o valor mensal do menor salário da categoria profissional dominante, são 

utilizadas as informações da folha salarial da empresa do mês de referência. A vinculação dos 

reajustes a variação do salário da empresa para uma categoria de profissionais representa um 

repasse direto aos usuários dos custos com mão-de-obra sem incentivo à busca de eficiência e 

seu compartilhamento com os usuários. Ademais, pode representar uma diferença significativa 

em relação à média de reajuste de salários aplicados em média no mercado, causando um 

impacto relevante e desproporcional no reajuste. 

 

Índice Geral de Preços (IGP-M) 

A utilização de IGP-M com peso de 35% pode não apresentar aderência à variação de 

preços realmente sentida pelo prestador, em detrimento do uso de uma cesta de índices 

inflacionários, que atualize mais adequadamente cada item da receita do prestador. 

 

2.1.4. Informações disponíveis  

Como a regulação da Sanarj pela Arsae-MG foi iniciada recentemente, ainda não houve 

tempo hábil para a organização das bases de informações solicitadas e regulamentadas pela 

agência.  

Apesar de já terem sido solicitadas informações previstas pela Resolução Arsae-MG 114, 

de 27 de setembro de 2018, dentre outros dados necessários para a atividade de regulação e 

fiscalização da Sanarj (Ofício Arsae-MG 198, de 23 de março de 2022), foram enviados apenas 

alguns documentos básicos do prestador, como contrato de concessão e anexos, demonstração 

financeira, bem como as informações mínimas necessárias para a apuração do valor do reajuste 

tarifário. Estas apenas compreendem dados do ano base, 2002, do ano em que houve o último 
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reajuste autorizado, em 2020, e para o ano em que foi solicitado o último reajuste, 2021. Assim, 

carece-se de dados para uma análise mais profunda dos custos e despesas do prestador, bem 

como de dados referentes aos anos de 2003 a 2019, para efeito de verificação dos reajustes 

tarifários desde o início da prestação.  

A documentação enviada pelo prestador à Arsae-MG, em sua maior parte, compreende 

documentos de imagem digitalizada, gerando mais trabalho e menor confiabilidade no 

tratamento dos dados pela equipe técnica da agência para sua verificação e análise. 

2.2. Proposta de aplicação do reajuste de 2021/2022 

Para o próximo reajuste tarifário, a Arsae-MG propõe manter a regra de cálculo do 

reajuste de 2020 que, até onde foi possível apurar, é utilizada desde a assinatura do contrato de 

concessão. Adicionalmente, propõe-se utilizar os valores de referência de novembro de 2021, 

de forma a alcançar uma atualização tarifária parcial para o prestador, cumprindo com as 

cláusulas contratuais e atendendo à última solicitação de reajuste do prestador, em dezembro 

daquele ano. Assim, o valor mensal do menor salário da categoria profissional dominante, a que 

pertencer a concessionária, o valor da tarifa de energia elétrica aplicável à concessionária e o 

valor do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) seriam atualizados para o mês de novembro 

de 2021. 

Apesar dos problemas identificados na metodologia de reajuste tarifário aplicada, a 

agência entende que mudanças metodológicas exigem a edição de atos normativos específicos 

que devem ser precedidos de processos de ampla discussão, inclusive com participação pública. 

Conforme Art. 82 do Regimento Interno da Arsae-MG (Resolução Arsae-MG 147/2021): 

Art. 82 Serão objeto de Consulta Pública, previamente à tomada 

de decisão pela Diretoria Colegiada da Arsae-MG, minutas e 

propostas de criação ou alteração de resoluções normativas da 

Agência. 

Tendo em vista que a fórmula de cálculo do reajuste está estabelecida em contrato, é 

importante avaliar a necessidade de seu aditamento para que se altere a metodologia, o que 

requer estudos complementares, negociações e acordo entre as partes. 

Considerando o atraso na análise do pedido de reajuste da Sanarj e que o processo de 

mudança metodológica, discussão pública e aditamento do contrato exigiriam prazo mais 

extenso para conclusão, a agência entende que a manutenção da metodologia neste reajuste é 

a melhor alternativa para se evitar prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro. No entanto, 

como não é possível a realização de reajustes em prazo inferior a doze meses, o próximo reajuste 

só poderá ocorrer em setembro de 2023. Portanto, deve ser avaliada a alteração das datas de 

referência com a devida compensação ao prestador pelo atraso do reajuste de 2021 e a 

mudança de referência temporal dos reajustes. 

Recomenda-se que as melhorias da metodologia de reajuste sejam discutidas ao longo 

dos próximos meses, de forma antecipada ao próximo reajuste tarifário.  

Uma revisão tarifária da Sanarj também é desejável, uma vez que as limitações da 

metodologia de reajuste tarifário e ausência de histórico de processos de reequilíbrio 
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econômico-financeiro podem ter provocado distorções entre a tarifa praticada e o custo da 

prestação dos serviços. Contudo, a melhoria na entrega das informações por parte do prestador 

é fundamental para a realização da revisão.  

Por fim, pode ser necessário um processo de renegociação dos termos do contrato para 

seu aditamento e requalificação do equilíbrio econômico-financeiro e da metodologia de 

reajuste. 

2.3. Diretrizes para o próximo reajuste tarifário 

A partir da análise preliminar realizada no âmbito deste reajuste tarifário, sugere-se 

algumas diretrizes para o próximo reajuste tarifário: 

1. A substituição da variável que compõe o componente mão de obra do reajuste 

tarifário por um índice de preços que reflita a variação média dos salários no mercado 

ou pela variação do salário-mínimo vigente  

2. A utilização de um índice de energia elétrica que contemple de forma mais eficaz o 

padrão de consumo do prestador e o custo médio do referido insumo, buscando 

reduzir a influência da sazonalidade no cálculo. 

3. A utilização de uma cesta de índices inflacionários que melhor represente a variação 

de preços realmente sentida pelo prestador, buscando observar aquele mais 

adequado para cada item da receita; 

4. A redefinição de componentes do reajuste tarifário e de seus pesos de forma a 

representar de forma mais fidedigna os efeitos inflacionários sentidos pelo prestador 

5. O agendamento de uma consulta pública com todas as partes interessadas a fim de 

se colher contribuições para o novo período tarifário.  

2.4. Sugestões para uma revisão tarifária 

A revisão tarifária é o momento da reavaliação completa das condições da prestação dos 

serviços e do mercado atendido, para reconstruir a tarifa de forma que a receita do prestador 

seja capaz de cobrir os custos eficientes necessários à prestação e a adequada remuneração e 

amortização do capital investido pelo prestador, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro 

da prestação dos serviços e observando o princípio da modicidade tarifária.  

Considerando as limitações da metodologia de reajuste tarifário definida no contrato e a 

inexistência de uma avaliação sobre as condições da prestação dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário no município de Araújos, a Arsae-MG entende que é relevante 

a realização de uma revisão tarifária do prestador. Nesse sentido, sugere-se: 

1. Pactuação entre prestador e agência de plano de entrega das informações necessárias 

para o procedimento de revisão tarifária; 

2. Elaboração de diretrizes e pauta, bem como definição do procedimento de revisão 

tarifária; 

3. Avaliação da aderência das tarifas aos custos da prestação; 

4. Adoção de mecanismos de compartilhamento de ganhos de produtividade; 
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5. Reavaliação da estrutura tarifária e dos critérios de enquadramento dos usuários às 

categorias tarifárias. 

3. Cálculo do índice de reajuste tarifário de 2022 

Para cálculo do índice de reajuste tarifário de 2022, foram utilizadas as informações 

contidas no seguintes documentos enviados pelo prestador: o contrato de concessão e seu 

edital; os ofícios com os pedidos de reajuste de 2020 e 20217; as folhas de pagamento do 

prestador, referente aos meses de novembro de 2020 e novembro de 2021; a conta de energia 

elétrica da principal unidade do prestador8, referente aos meses de dezembro de 2002, 

novembro de 2020 e novembro de 2021; e o índice de inflação, IGP-M, referentes ao meses de 

abril de 2002 , novembro de 2020 e novembro de 2021, publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

O detalhamento do cálculo de cada um dos componentes e do índice de reajuste tarifário é 

apresentado a seguir 

3.1. Componente mão de obra 

Atendendo à cláusula contratual, para a atualização do componente salarial (Sm) foi 

utilizado o menor salário registrado em abril de 2002 como valor base (período 0) e os menores 

salários registrados na folha de pagamento de novembro de 2020 e novembro de 2021 como 

valor de atualização do reajuste de 2020 e do de 2022, respectivamente, conforme tabela 

abaixo: 

Tabela 2 – Variáveis do componente mão de obra 

 

 

 

Dessa forma, os valores do componente de mão-de-obra do último reajuste tarifário e do 

atual foram calculados da seguinte forma: 

 Sm2020 = (
Sm𝑖−1

Sm0
− 1) (3) 

 

 Sm2020 = (
1.066,43

250,00
− 1)  

 

 Sm2020 = 3,26572  

 

 

                                                            
7 Todos os valores referentes ao ano-base de 2002, utilizados nessa nota técnica, encontram-se em 
anexo. 
8 Conta referente ao consumo de energia elétrica da unidade de captação de água da Sanarj. 

Variável Data Valor 

Menor salário base (Sm0) Abr/2002 R$ 250,00 

Menor salário último reajuste (Smi-1) Nov/2020 R$ 1.066,43 

Menor salário reajuste atual (Smi) Nov/2021 R$ 1.155,00 
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 Sm2021 = (
Sm𝑖

Sm0
− 1) (4) 

 

 Sm2021 = (
1.155,00

250,00
− 1)  

 

 Sm2021 = 3,620  

 

O componente de mão de obra do último reajuste teve um aumento de 327% em relação 

ao valor de referência. No atual reajuste, o aumento foi de 362% em relação ao valor de 

referência. Assim, o aumento do valor da mão de obra foi de 10,9% entre novembro de 2020 e 

novembro de 2021. 

3.2. Componente tarifa de energia elétrica 

Para a atualização do componente de energia elétrica (Te) foram utilizados os valores da 

conta de energia elétrica de dezembro de 2002 como valor da data base (período 0), além das 

contas de energia elétrica da captação de água de novembro de 2020 e de novembro de 2021. 

Todas as contas apresentam o mesmo endereço. 

Tabela 3 – Variáveis do componente energia elétrica 

 

Dessa forma, os valores do componente de energia elétrica do último reajuste tarifário e 

do atual foram calculados da seguinte forma: 

 Te2020 = (
Te𝑖−1

Te0
− 1) (5) 

 

 Te2020 = (
0,7879

0,2849
− 1)  

 

 Te2020 = 1,7651  

 

 Te2021 = (
Te𝑖

Te0
− 1) (6) 

 

 Te2021 = (
0,9650

0,2849
− 1)  

 

Variável Data Valor 

Tarifa de energia elétrica base (Te0) Dez/2002 R$ 0,2849/kWh 

Tarifa de energia elétrica último reajuste (Tei-1) Nov/2020 R$ 0,7879/kWh 

Tarifa de energia elétrica reajuste atual (Tei) Nov/2021 R$ 0,9650/kWh 
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 Te2021 = 2,387153  

 

O componente de energia elétrica do último reajuste teve um aumento de 176% em 

relação ao valor de referência. No atual reajuste, o aumento foi de 238% em relação ao valor de 

referência. Assim, o aumento da tarifa de energia elétrica foi de 22,5% entre novembro de 2020 

e novembro de 2021. 

3.3. Componente índice de preços 

Para a atualização do componente de inflação geral (IGP-M) foram utilizados os seguintes 

valores: 

Tabela 4 – Variáveis do componente índice de preços 

 

 

 

Dessa forma, os valores do componente de índice de preços do último reajuste tarifário e 

do atual foram calculados da seguinte forma: 

 IGPM2020 = (
𝐼𝐺𝑃𝑀𝑖−1

IGPM0
− 1) (7) 

 

 IGPM2020 = (
925,887

218,486
− 1)  

 

 IGPM2020 = 3,2377  

 

 IGPM2021 = (
IGPM𝑖

IGPM0
− 1) (8) 

 

 IGPM2021 = (
1091,483

218,486
− 1)  

 

 IGPM2021 = 3,9956  

 

O componente de índice de preços do último reajuste teve um aumento de 324% em 

relação ao valor de referência. No atual reajuste, o aumento foi de 399% em relação ao valor de 

referência. Assim, o aumento do IGP-M foi de 17,9% entre novembro de 2020 e novembro de 

2021. 

 

Variável Data Valor 

IGP-M base (IGPM0) Abr/2002 218,486 

IGP-M último reajuste (IGPMi-1) Nov/2020 925,887 

IGPM reajuste atual (IGPMi) Nov/2021 1091,483 



 
 
 

 

 

ARSAE-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 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 

15 

3.4. Índice de Reajuste Tarifário 

A partir dos resultados encontrados para os três componentes tarifários, calcula-se o 

Fator de Reajuste (R) do último reajuste e do atual, conforme fórmula contratual: 

 R2020 = [0,35 x (
Sm𝑖

Sm0
− 1) + 0,30 x (

Te𝑖

Te0
− 1) + 0,35 x (

IGPM𝑖

IGPM0
− 1)] (9) 

 

 R2020 = [0,35 x 3,264 + 0,30 x 1,7651 + 0,35 x 3,2377]  

 

 R2020 = 2,8057  

 

 R2021 = [0,35 x (
Sm𝑖

Sm0
− 1) + 0,30 x (

Te𝑖

Te0
− 1) + 0,35 x (

IGPM𝑖

IGPM0
− 1)] (10) 

 

 R2021 = [0,35 x 3,620 + 0,30 x 2,3859 + 0,35 x 3,9957]  

 

 R2021 = 3,3813 (11) 

 

O valor R2021 representa uma atualização de 338,13% para novembro de 2021, em relação 

as tarifas iniciais de 2002. Para se obter o índice de reajuste tarifário – IRT-, calcula-se o 

percentual de variação entre o fator R deste reajuste (2021) e o fator do último reajuste (2020), 

da seguinte maneira: 

 IRT = (
𝑅𝑖 + 1

𝑅𝑖−1 + 1
− 1) 𝑥 100% (12) 

 

 IRT = (
3,3813 + 1

2,8057 + 1
− 1) 𝑥 100%  

 

 IRT = 15,13%  

 

Assim, o reajuste será de aumento de 15,13% em relação às tarifas aprovadas no último 

reajuste tarifário, em dezembro de 2020. 

4. Estrutura Tarifária 

4.1. Estrutura original 

Segundo a cláusula terceira do contrato de concessão, as tarifas de remuneração da 

concessionária seriam aquelas constantes do Anexo D do Edital de Licitação, modificadas pelo 
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percentual de desconto oferecido pela concessionária em sua proposta comercial. A tabela 

abaixo foi retirada do referido edital e, portanto, não contempla eventual percentual de 

desconto oferecido pela concessionária na proposta comercial.  

Tabela 5 – Tabela Tarifária constante no Edital de Licitação 

 

 

4.2. Tabela tarifária vigente 

Após a aplicação dos reajustes mencionados na seção 1.2 (último reajuste em percentual 

de 7,78% em dezembro/2020) e modificações na estrutura tarifária, chega-se à atual tabela 

tarifária do prestador.  
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Tabela 6 – Tabela Tarifária atual 

 

4.3. Tabela tarifária reajustada  

Após a aplicação de índice de reajuste tarifário de 15,13%, segue abaixo a nova tabela 

para ser aplicada aos usuários.   
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Tabela 7 – Tabela Tarifária reajustada  

 

 

 

Valor m³ Água Esgoto Total

CATEGORIA  RESIDENCIAL - R2

SERVIÇO ESTIMADO 10 1,6167 16,17 8,09 24,26

CONSUMO MÍNIMO 10m³ 10 1,6211 16,21 8,11 24,32

CONSUMO EXCEDENTE AO MÍNIMO 1 - 10 1,6211 16,21 8,11 24,32

11 - 11 4,8807 4,88 2,44 7,32

12 - 12 5,5524 5,55 2,78 8,33

13 - 13 3,9851 3,99 2 5,99

14 - 14 4,2541 4,25 2,13 6,38

15 - 15 4,9259 4,93 2,47 7,4

16 - 25 4,8797 48,8 24,4 73,2

26 - 40 6,2245 93,37 46,69 140,06

41 - 100 9,9539 597,23 298,62 895,85

101 - 9.999 13,8551 137.151,46 68.575,73 205.727,19

CATEGORIA  RESIDENCIAL - R2

SERVIÇO ESTIMADO 20 1,6529 33,06 16,53 49,59

CONSUMO MÍNIMO 10m³ 10 3,3954 33,95 16,98 50,93

CONSUMO EXCEDENTE AO MÍNIMO 1 - 10 3,7780 37,78 18,89 56,67

11 - 15 4,4035 22,02 11,01 33,03

16 - 25 4,8797 48,8 24,4 73,2

26 - 40 6,2245 93,37 46,69 140,06

41 - 100 9,9539 597,23 298,62 895,85

101 - 9.999 13,8551 137.151,46 68.575,73 205.727,19

CATEGORIA  COMERCIAL - C

SERVIÇO ESTIMADO 20 1,6529 33,06 16,53 49,59

CONSUMO MÍNIMO 10m³ 10 5,1446 51,45 25,73 77,18

CONSUMO EXCEDENTE AO MÍNIMO 1 - 10 5,1446 51,45 25,73 77,18

11 - 30 6,8780 137,56 68,78 206,34

31 - 9.999 7,6495 76.257,50 38.128,75 114.386,25

CATEGORIA  PÚBLICA - P

SERVIÇO ESTIMADO 20 3,8467 76,93 38,47 115,4

CONSUMO MÍNIMO 15m³ 15 5,1343 77,02 38,51 115,53

CONSUMO EXCEDENTE AO MÍNIMO 1 - 15 5,1343 77,02 38,51 115,53

16 - 30 7,9806 119,71 59,86 179,57

31 - 9.999 8,2384 82.128,14 41.064,07 123.192,21

CATEGORIA  INDUSTRIAL - I

SERVIÇO ESTIMADO 20 2,8656 57,31 28,66 85,97

CONSUMO MÍNIMO 10m³ 10 5,7320 57,32 28,66 85,98

CONSUMO EXCEDENTE AO MÍNIMO 1 - 10 5,7320 57,32 28,66 85,98

11 - 30 6,8780 137,56 68,78 206,34

31 - 60 7,6495 229,48 114,74 344,22

61 - 9.999 9,4830 94.251,76 47.125,88 141.377,64

Consumo m³
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5. Impactos Tarifários 

As tabelas a seguir apresentam os impactos tarifários (em R$ e em termos percentuais) a 

serem sentidos pelos usuários de acordo com o nível de consumo (em m³) e a categoria (Social, 

Residencial, Comercial, Industrial ou Pública). 

Tabela 8 – Impactos categorias Social e Residencial  
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Tabela 9 – Impactos categorias Comercial, Industrial e Pública  

 

 

 

6. Capacidade de pagamento 

Recentemente alterada pela Lei nº 14.026/2020, a Lei 11.445/2007 estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e determina em seu art. 2º que um dos princípios 

fundamentais da prestação de serviços públicos de saneamento básico é o “estímulo à pesquisa, 

ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de 

pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da 

qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os usuários”. Adicionalmente, em 

seu art. 30, a mencionada lei determina que a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços 

públicos de saneamento básico considerará, entre outros fatores a capacidade de pagamento 

dos consumidores.  

No que diz respeito à legislação do estado de Minas Gerais, a Lei 18.309/2009, que 

estabelece normas relativas aos serviços de água e esgoto e cria a Arsae-MG, determina em seu 

art. 2º que a garantia da modicidade das tarifas é um dos princípios da prestação dos serviços 

de água e esgoto no estado.  

Tendo em vista as determinações legais apresentadas, fica evidente que a capacidade de 

pagamento dos usuários deve ser um fator fundamental na determinação das tarifas que 

remuneram a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, as 

quais devem garantir o equilíbrio econômico-financeiro do prestador respeitando, também, a 

modicidade tarifária. 
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A Arsae-MG desenvolveu um indicador para avaliar a capacidade de pagamento dos 

usuários. O indicador tem os seguintes objetivos: 

 verificar se o princípio da modicidade tarifária é atendido; 

 discutir a acessibilidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário para os mais pobres; 

 compreender o peso das faturas de água e esgotamento sanitário na renda das 

famílias dos usuários; 

 identificar mecanismos que garantam acesso da população de baixa renda aos 

serviços regulados sem que haja desincentivo à expansão da abrangência para 

regiões mais carentes; e 

 subsidiar alterações na estrutura da Tarifa Social aplicada aos prestadores. 

O método de construção dos indicadores – residencial e residencial social - consiste em 

observar a representatividade das despesas com serviços de água e esgotamento na renda 

média mensal familiar. Desse modo, a agência calcula os indicadores que dependem de 4 

variáveis: (i) renda familiar de referência; (ii) consumo per capita de referência; (iii) número de 

indivíduos por domicílio; e (iv) tarifas praticadas. 

As seções a seguir detalham a metodologia atualmente aplicada pela agência, 

apresentada na Nota Técnica CRE 05/2021.   

 

6.1. Consumo per capita de referência 

A agência utiliza o consumo de referência individual recomendado pela ONU 

(100l/hab/dia), que totaliza um consumo mensal de referência igual a 3 m³.  

6.2. Número de indivíduos por domicílio 

O consumo médio por família é equivalente ao consumo per capita multiplicado pelo 

número de moradores por domicílio das categorias consideradas – residencial e residencial 

social. O número de moradores por domicílio das categorias é obtido nas bases de dados do 

Censo 2010 e do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Para o cálculo da 

quantidade de pessoas por domicílio, considera-se apenas as famílias com a renda média abaixo 

da mediana da renda por pessoa (1º quartil no caso da categoria Residencial). Isto é feito para 

selecionar as famílias de menor renda, que devem ser a base para o cálculo da capacidade de 

pagamento.  

6.3. Renda familiar de referência  

Para o cálculo da renda de referência, a agência utiliza o IBGE para a categoria Residencial 

e o CadÚnico para a categoria Social. Na Nota Técnica CRE nº 05/20219, a Arsae-MG entendeu 

como adequado somar às rendas domiciliares os valores recebidos pelo Programa Bolsa Família 

                                                            
9 
http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/32/finais/NT_CRE_05_2021_Estru
turaTarifaria_PosAP.pdf  

http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/32/finais/NT_CRE_05_2021_EstruturaTarifaria_PosAP.pdf
http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/32/finais/NT_CRE_05_2021_EstruturaTarifaria_PosAP.pdf
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(PBF), visando representar de maneira mais fidedigna a situação financeira das famílias inscritas 

no CadÚnico.  

Devido à extinção do Programa Bolsa Família e sua consequente substituição pelo 

Programa Auxílio Brasil, foram necessárias algumas adequações à forma de obtenção da renda 

de referência para a Categoria Social. Foram considerados os seguintes benefícios para as 

famílias assistidas pelo programa assistencial, previstos pelas Leis Federais nº 14.284/2021 e nº 

14.342/2022: 

1. Benefício Primeira Infância: R$ 130 referente à cada criança entre 0 e 3 anos (exclusive) 

dentro do núcleo familiar; 

2. Benefício Composição Familiar: R$ 65 referente à cada criança entre 3 (inclusive) e 21 

(exclusive), gestante ou nutrizes dentro do núcleo familiar; 

3. Benefício de Superação da Pobreza Extrema: destinado às famílias cuja renda familiar 

per capita mensal, mesmo somada aos benefícios financeiros anteriores, seja igual ou 

inferior ao valor da linha de extrema pobreza; 

4. Benefício Extraordinário: destinado a todos os beneficiários do Auxílio Brasil, garantindo 

um valor mínimo do benefício de R$ 400. 

Como a Arsae-MG não tem acesso à informação do montante pago à cada família, 

apenas a informação se a família é beneficiária ou não, os benefícios acima considerados foram 

estimados com base nas informações socioeconômicas descritas no CadÚnico. Contudo, a base 

de dados ainda não está adequada à nova estrutura do programa. Sendo assim, não foi possível 

considerar os demais benefícios previstos pelo Auxílio Brasil, como o Benefício Compensatório 

de Transição, além dos benefícios de Incentivos ao Esforço Individual e à Emancipação 

Produtiva, previstos na seção III da Lei Federal nº 14.284/2021. Além disso, não foi possível 

identificar quais famílias possuem gestante ou nutrizes em sua composição, em decorrência da 

não adaptação da base aos novos benefícios, limitando a estimação do Benefício Composição 

Familiar às pessoas entre 3 e 21 anos incompletos. 

6.4. Cálculo do Indicador Capacidade de Pagamento Social  

Para calcular a renda representativa das famílias que se enquadram nessa categoria, opta-

se por calcular a mediana das rendas familiares obtidas no CadÚnico. São consideradas na 

análise, apenas as rendas inferiores a meio salário mínimo, condição necessária para ter acesso 

à tarifa social. 

Indicador de Capacidade de Pagamento (Social) =  

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎) × 3𝑚3)

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎)
 

6.5. Cálculo Indicador Capacidade de Pagamento Residencial  

Para o indicador de Capacidade de Pagamento para a Categoria Residencial, é utilizado 

o corte de renda no primeiro quartil de renda. Assim, é analisada a capacidade de pagamento 

justamente das famílias que possuem menos renda disponível para arcar com as despesas de 

saneamento, mas que não se enquadram na Categoria Social. Para definir o primeiro quartil de 

renda para famílias que se enquadram na categoria Residencial, os dados referentes às famílias 
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que possuíam rendimento per capita de até meio salário mínimo foram retiradas da análise. 

Assim, a fórmula para cálculo do indicador de Capacidade de Pagamento para a Categoria 

Residencial é: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙) = 

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎) × 3𝑚3)

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 (1º 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙)
 

6.6. Parâmetro de Referência   

Tão importante quanto definir a fórmula de cálculo do indicador é escolher o parâmetro 

que determina se a capacidade de pagamento dos usuários está sendo respeitada pelas tarifas 

aplicadas ou não. Em 2017, foi selecionado o parâmetro definido pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que 

objetiva promover o desenvolvimento e eliminar a pobreza no mundo. De acordo com o Human 

Development Report (2006)10, o comprometimento da renda domiciliar familiar não deveria 

ultrapassar mais do que 3% com serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto.  

Contudo, outros trabalhos encontram valores de referência diferentes. O regulador 

britânico Ofwat (OFWAT, 2015)11 encontra valores entre 3% a 5% como limitadores da 

capacidade de pagamento. Fankhauser and Tepic (2007)12 fazem um apanhado dos limiares 

regulatórios e encontram valores entre 2% e 5% de comprometimento de renda. Hutton 

(2012)13 encontra valores limite parecidos, que variam de 2%, na Lituânia, a 6%, na Mongólia. 

Martins et. al. (2016)14, por outro lado, revisam a literatura considerando o comprometimento 

da renda em uma perspectiva empírica, e descobrem um gradiente de valores entre 1,8% e 5%.  

Considerando a pluralidade de referências para o parâmetro do comprometimento da 

renda, a Arsae-MG modificou a metodologia para que fosse feita uma avaliação intervalar do 

indicador da capacidade de pagamento. O indicador pode ser classificado em 3 categorias, a 

depender da comparação com o intervalo de referência. As 3 categorias seguem a sistemática 

do Prosun (2018):  

i. Satisfatória: apresenta atendimento ao limite inferior do intervalo de referência (cor 

verde) - <=3% 

 ii. Moderada: apresenta valores dentro do intervalo de referência (cor amarela) - >3% 

e <=5% 

                                                            
10 JENKINS, Marion W.; SUGDEN, Steven. Human development report 2006. New York: United Nations 
Development Programme, 2006 
11 OFWAT. Affordability and debt 2014-15. Dezembro de 2015. 
12 FANKHAUSER, Samuel; TEPIC, Sladjana. Can poor consumers pay for energy and water? An 
affordability analysis for transition countries. Energy Policy, v. 35, n. 2, p. 1038-1049, 2007 
13 HUTTON, Guy. Monitoring “Affordability” of water and sanitation services after 2015: Review of global 
indicator options. A paper submitted to the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, v. 20, 
2012. 
14 MARTINS, Rita et al. Water affordability issues in developed countries–The relevance of micro 
approaches. Utilities policy, v. 43, p. 117- 123, 2016. 
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iii. Insatisfatória: encontra-se fora do intervalo de referência (cor vermelha) - >5% 

 O intervalo de referência ficou definido como (3%, 5%], ou seja: entre 3%, exclusive, e 

5%, inclusive. Esse intervalo foi baseado nos valores mais frequentes obtidos nos estudos citados 

acima.  

6.7. Tarifa Social da Sanarj  

De acordo com Art. 78 do Edital de Concorrência PMC/01/2002, a Tarifa Social abrange 

“as edificações destinadas ao uso exclusivamente residencial, considerada concomitantemente, 

por economia, cujo consumo mensal seja igual ou inferior a 15m³ e a área edificada seja igual 

ou inferior a 40 m² (quarenta metros quadrados)”. Isto é, o critério utilizado para concessão do 

benefício da tarifa social é diferente daquele aplicado pela Arsae-MG aos outros prestadores 

regulados, que utiliza como parâmetro a renda dos usuários. Esse assunto também deve ser 

tratado nos trabalhos futuros para se adequar às práticas da agência reguladora. 

6.8. Avaliação da capacidade de pagamento da Sanarj  

Apesar do critério de concessão do benefício da tarifa social para os usuários da Sanarj 

ser diferente daquele aplicado pela Arsae-MG aos prestadores regulados, a agência buscou 

avaliar, à luz da metodologia atual de avaliação da capacidade de pagamento dos usuários, qual 

seria o indicador para a Sanarj.  

Para o indicador da categoria residencial, utilizou-se a base de dados do Censo de 2010 

para cálculo do 1º quartil de renda acima de ½ salário mínimo no município de Araújos. Para o 

número de moradores por domicílio, foi utilizada a mediana do número de moradores por 

domicílio dos usuários contidos no 1º quartil de renda acima de ½ salário mínimo. Os valores de 

renda foram atualizados para o ano de 2022 a partir da variação do salário mínimo.  

Para o indicador da categoria social, utilizou-se a base de dados do CadÚnico de março de 

2022 para cálculo da mediana das rendas abaixo de ½ salário mínimo no município de Araújos. 

Às rendas de referência, foram somados os valores referentes ao Auxílio Brasil, conforme 

explicado na seção 5.3. Para o número de moradores por domicílio, foi utilizada a mediana do 

número de moradores por domicílio dos usuários com renda abaixo de ½ salário mínimo.  

O resultado encontrado para a renda per capita da categoria residencial foi R$ 1.075,34 

enquanto a mediana de moradores por domicílio foi de 3 moradores. A renda de referência 

totalizou R$ 3.226,04. Para a categoria social, o resultado da renda per capita foi R$ 224,50, 

enquanto a mediana de moradores por domicílio foi de 4 moradores, totalizando uma renda de 

referência de R$ 898.  

A fatura de água e esgoto referente a um consumo de 9m³ (3m³ x 3 moradores) para a 

categoria residencial após a aplicação do índice de reajuste tarifário de 15,13% é R$50,93. É o 

mesmo valor de fatura de quem consome 10m³, uma vez que a estrutura tarifária do prestador 

tem consumo mínimo de 10m³ para a categoria.  Já a fatura de água e esgoto referente a um 

consumo de 12m³ (3m³ x 4 moradores) para a categoria social totalizou R$39,97.    
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O indicador de capacidade de pagamento residencial é o quociente da divisão de R$50,93 

por R$3.226,04, que totaliza 1,57%. O indicador da categoria social, por sua vez, é o quociente 

da divisão de R$39,97 por R$898, que totaliza 4,45%.  

A partir da metodologia utilizada pela Arsae-MG atualmente para avaliação da capacidade 

de pagamento dos usuários, e considerando as faturas atualizadas pelo índice de 15,13%, 

conclui-se que o indicador da categoria residencial está abaixo do limite inferior recomendado 

(3%), enquanto o indicador da categoria social está dentro do intervalo considerado como 

moderado (entre 3% e 5%).  

7. Conclusão 

Esta nota técnica apresentou a análise e os resultados do Reajuste Tarifário da Sanarj de 

2022, cumprindo com as obrigações da agência determinadas pelo Convênio 008/2021, 

celebrado com o Município de Araújos, cujo objeto é a delegação das competências de 

regulação e fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 

O cálculo do reajuste cumpriu integralmente com as cláusulas do contrato de concessão 

de delegação da prestação de serviços de abastecimento de água e esgoto à Concessionária de 

Saneamento Básico Ltda.  – Sanarj e seus anexos. A agência apontou as fragilidades das cláusulas 

contratuais vigentes e dos métodos e premissas adotados na atual metodologia de reajuste 

tarifário. No entanto, em vista do período transcorrido desde o último reajuste tarifário 

(aprovado em dezembro de 2020) e desde o pedido de reajuste do prestador ao município 

(dezembro de 2021), a agência entendeu que alterações metodológicas deveriam ser discutidas 

após o reajuste de 2022, uma vez que é necessário estudos mais aprofundados e discussões 

mais complexas para tanto. Esta Nota Técnica apresenta em sua seção 2, diretrizes e 

recomendações para o próximo reajuste e para a eventual realização de uma revisão tarifária 

no futuro. 

Como resultado da aplicação da metodologia vigente de reajuste tarifário, as tarifas 

sofrerão um aumento de 15,13%, a ser aplicado uniformemente sobre a tabela tarifária da 

Sanarj, a partir de 01 de setembro de 2022 ou 30 dias após a publicação da resolução que aprova 

o reajuste. 
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ANEXO 

Tabela oriunda do Ofício de Solicitação de Reajuste para 2021, encaminhadas pela 

prestadora à Arsae-MG

 
  


