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1. Introdução 

Além do abastecimento de água e esgotamento sanitário, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(Saae) de Itabira oferece outros serviços à população que podem ser cobrados de quem os solicita. A 

cobrança por estes serviços é feita de forma separada e não incorporada às tarifas de água e esgoto. Por isso, 

são referidos como “não tarifados”. São exemplos desses serviços: análises laboratoriais de qualidade de 

água, aferição de hidrômetro, abastecimento com caminhão-pipa, ligação do imóvel às redes do prestador e 

remanejamento de ramal solicitado pelo usuário. 

É importante esclarecer que o registro contábil dos custos associados à prestação desses serviços 

não é separado dos demais custos do Saae, de modo que esses custos já são contemplados na tarifa paga 

por todos os usuários. Por isso, as receitas arrecadadas pelo Saae com a cobrança pelos serviços não tarifados 

são tratadas como “Outras Receitas”, assim como os valores referentes a multas cobradas dos usuários e 

receitas financeiras de aplicações bancárias, dentre outros. Na construção das tarifas a serem autorizadas 

pela Arsae, o valor dessas Outras Receitas é deduzido do total necessário para cobrir os custos da prestação 

dos serviços de água e esgoto pelo Saae, o que reduz as tarifas que os usuários pagarão. Quanto maior o 

montante de Outras Receitas, menor a necessidade de receitas tarifárias. Matematicamente, tem-se: 

𝑹𝑹 = 𝑹𝑻 +𝑶𝑹      ou      𝑹𝑻 = 𝑹𝑹− 𝑶𝑹  , 

onde: 

RR = Receita Requerida para a prestação dos serviços de água e esgotamento sanitário; 

RT = Receita Tarifária, resultante do faturamento dos usuários de água e esgoto; 

OR = Outras Receitas auferidas pelo Saae de outras fontes ou pela prestação de outros serviços que não os 
de água e esgoto, incluindo-se os serviços que estão sendo homologados neste processo. 

Assim, se é estabelecida gratuidade para algum serviço, como para as ligações de esgoto residenciais, 

não significa que o custo desse serviço não será coberto, mas que será “rateado” entre todos os usuários, 

em vez de ser pago individualmente por quem solicitou o serviço. 

Para garantir a legalidade da cobrança pelos serviços não tarifados, evitar abusos de preços e 

estabelecer prazos adequados, a Arsae-MG é responsável pela homologação da tabela de serviços não 

tarifados oferecidos pelos prestadores regulados.  

A Resolução Arsae-MG 040/20131 dispõe que: 

Art. 104 O prestador poderá cobrar, desde que requeridos ou previstos no art. 117 

desta Resolução, os valores compreendidos nas “Tabelas de Preços e Prazos de 

Serviços não Tarifados”, homologadas pela ARSAE-MG. 

§ 1° Caso o prestador disponha de serviço de religação de urgência, caracterizada 

pelo prazo máximo de 4 (quatro) horas entre o pedido e sua efetivação, este deverá: 

I – informar ao usuário o valor a ser cobrado e os prazos vigentes para as religações 

normais e as de urgência; e 

                                                           
1 Todas as Notas Técnicas e Resoluções da Arsae citadas neste documento estão disponíveis no sítio eletrônico 
<www.arsae.mg.gov.br>. 
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II – prestar o serviço a qualquer usuário nas localidades onde o procedimento for 

adotado. 

§ 2° Se a religação de urgência não ocorrer no prazo previsto no § 1°, o serviço não 

poderá ser cobrado. 

§ 3° A efetivação da cobrança por realização de qualquer serviço, exceto religação 

de urgência, obrigará o prestador a disponibilizá-lo em toda a sua área de 

concessão. 

§ 4° O prestador deverá manter, por período mínimo de 12 (doze) meses, o registro 

do valor cobrado, do horário e data da solicitação e da execução do serviço, exceto 

de emissão de segunda via da fatura. 

§ 5° A emissão de segunda via de fatura por sítio eletrônico não poderá ser cobrada 

do usuário. 

§ 6° O prestador disponibilizará as “Tabelas de Preços e Prazos de Serviços não 

Tarifados”, homologadas pela ARSAE-MG, nas unidades de atendimento presencial 

e em seu sítio eletrônico. 

Esta nota técnica trata da homologação, por meio da Resolução Arsae-MG 123/2019, da Tabela de 

Preços e Prazos de Serviços não Tarifados do Saae de Itabira, a vigorar a partir de 18 de março de 2019. 

2. Serviços não tarifados do Saae de Itabira 

O Saae de Itabira tem os preços e prazos de seus serviços não tarifados homologados pela Arsae 

desde 2014, quando foi publicada a Resolução Arsae-MG 45, de 20 de fevereiro daquele ano. 

No pedido de homologação da tabela para 2017, o Saae apresentou pedido de adequação dos preços, 

buscando equiparar com os valores de mercado de outros prestadores. Porém, foram utilizados poucos 

prestadores e não necessariamente comparáveis. Com algumas correções, a Arsae homologou as alterações, 

permanecendo, no entanto, necessidade de aprimoramento. Ademais, seguindo a Resolução Arsae-MG 80, 

de 1º de abril de 2016, a tabela homologada em 2017 passou a incluir a cobrança por ligações de água para 

usuários das categorias Residencial e Social, até então gratuitas. 

Em 2018, os valores de aprovação de projetos, parâmetros bacteriológicos e parâmetros físico-

químicos, foram atualizados pelo INPC acumulado de março/2017 a fevereiro/2018. Já os preços dos demais 

serviços foram ajustados com base em uma nova análise comparativa que, para além da análise dos custos, 

levou em conta a modicidade de preços para o usuário dos serviços, de modo que os preços não fossem 

impeditivos do usufruto dos serviços essenciais de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

2.1. Referência para reajuste dos preços 

Por meio do Ofício SAAE/IRA nº 012/2019, de 29 de janeiro de 2019, o Saae de Itabira enviou à Arsae 

pedido de homologação dos preços e prazos de seus serviços não tarifados. Posteriormente em 04 de 

fevereiro de 2019, por meio do Ofício SAAE/IRA nº 018/2019, o Saae de Itabira solicitou a inclusão dos 

serviços adicionais. 

Dado o envio tardio desses Oficios, a publicação de 2019 ocorrerá com alguns dias de atraso em 

relação a 2018. Tendo em vista que o atraso da publicação de 2019 ocorreu por responsabilidade do Saae, a 

Agência optou por manter o período de referência de março a fevereiro, de modo que eventuais perdas de 
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arrecadamento do mês de março, não serão consideradas pela Arsae-MG na construção da nova tabela de 

preços ou nas tarifas de água e de esgoto. 

2.2. Reajuste dos preços e inclusão de novos serviços 

 Para 2019, os itens referentes à aprovação de projetos, parâmetros bacteriológicos e parâmetros 

físico-químicos foram atualizados pelo INPC, visto que este é o índice aplicado sobre o componente “Outras 

Receitas” nos reajustes tarifários. O período considerado para o reajuste foi de março de 2018 a fevereiro de 

20192.  O fator de correção ficou em 3,81%. 

Com relação aos demais serviços, constantes no Anexo I, a maior parte deles também foi atualizada 

pelo INPC, com exceção do valor de ‘Aferição de Hidrômetro ½’ que passou por uma revisão da composição 

de custos em virtude da solicitação de revisão do Saae. 

Além desse serviço, o Saae solicitou a inclusão de alguns serviços adicionais. O pedido foi analisado 

pela Arsae-MG de modo que os valores e rubricas tiveram de passar por algumas alterações por critérios de 

prudência. A solicitação e as considerações são listadas abaixo:  

 Aferição de Hidrômetro ½” - O valor foi revisto, conforme custos apresentados pelo 

prestador, e o preço final sugerido foi parcialmente3 aceito.    

 Deslocamento do caminhão-pipa do Saae (8m³) - Foi requisitada cobrança que levasse em 

conta um valor por quilômetro deslocado. A Arsae-MG entende que o usuário que reside em 

local distante não deve arcar com valor maior em caso de necessitar de caminhão-pipa, de 

modo que os custos devem ser rateados por todos que utilizam o sistema.  

 Deslocamento do caminhão-pipa para limpeza de fossa séptica – Foi requisitada cobrança 

que levasse em conta um valor por quilômetro deslocado. A Arsae-MG entende que o usuário 

que reside em local distante não deve arcar com valor maior em caso de necessitar de 

limpeza de fossa, de modo que os custos devem ser rateados por todos que utilizam o 

sistema. 

 Confirmação de violação do selo e/ou do lacre do hidrômetro – O item será considerado, 

conforme Tabela de Sanções constante do Anexo V. Valor final sugerido foi parcialmente 

aceito.   

 Confirmação de violação de hidrômetro - O item será considerado, conforme Tabela de 

Sanções constante do Anexo V. Valor final sugerido foi parcialmente aceito.   

 Corte de ligação na rua sob pavimento de qualquer tipo; Corte de ligação na rua sob terra; 

Corte de ligação no passeio com qualquer tipo de revestimento; Corte de ligação no passeio 

sem revestimento - Foi requisitada a cobrança pelo corte da ligação por motivo de infração 

do usuário. A Arsae-MG incorporou parte do valor requisitado pelo Saae nos itens referentes 

à religação de água. Desse modo, o Saae poderá cobrar um valor maior pelas religações 

originárias de cortes ocorridos por infrações do usuário, conforme Anexo I.  

 Confirmação de violação de corte de água - O item será considerado, conforme Tabela de 

Sanções constante do Anexo V. Valor final sugerido foi parcialmente aceito.   

 Confirmação de violação de ramal - O item será considerado, conforme Tabela de Sanções 

constante do Anexo V. Valor final sugerido foi parcialmente aceito.  

                                                           
2 Para os meses de janeiro e fevereiro de 2019 foram utilizadas as previsões do Bacen para o INPC, retiradas do site da 
autarquia em 1º de fevereiro de 2019. 
3 Em todos os casos o Saae solicitou a inclusão de um valor de bônus de 26,44% sobre a composição de custos que não 
foi incorporada como custo dos serviços. 
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 Mudança de padrão sem autorização prévia do Saae - O item será considerado, conforme 

Tabela de Sanções constante do Anexo V. Valor final sugerido foi parcialmente aceito. 

 

É importante salientar que não havia cobrança de sanções por parte do prestador até o último 

reajuste. Os pedidos de inclusão de serviços que envolvem ‘confirmação de violação’ e ‘mudança de padrão 

sem autorização prévia’ foram classificados como sanções e incluídos em nova tabela, uma vez que o 

propósito da cobrança é inibir tais atos.  

Em relação às cobranças por condutas irregulares praticadas pelos usuários, ressalta-se que o 

prestador deve adotar os procedimentos descritos no artigo 119, respeitando os princípios constitucionais 

do contraditório e da ampla defesa. 

2.3. Itens excluídos 

 O Saae solicitou a exclusão de alguns ensaios laboratoriais, devido à falta de condições técnicas para 

suas realizações. Os seguintes itens foram excluídos da tabela: Acidez; Alcalinidade; Aspecto; Cloreto; Dureza 

Cálcio; Dureza Total como CaCO3; Matéria orgânica; Odor; Potássio; Prata total; Sabor; Sílica; Sódio; Sólidos 

Voláteis Calcinados 550º; Sólidos Sedimentáveis; Sulfato; Zinco Total. 

   

3. Compensações nos próximos cálculos tarifários 

Devido às alterações nos preços reais cobrados por alguns dos serviços não tarifados, e às inclusões 

de novos serviços, poderá haver divergências entre parte das receitas consideradas no cálculo do item 

“Outras Receitas” na última revisão tarifária periódica (2017) e as receitas que serão efetivamente auferidas 

durante o ciclo tarifário. Portanto, na revisão tarifária de 2019, poderão ser calculadas compensações 

relativas à diferença entre os valores de serviços não tarifados considerados como referência no cálculo das 

OR na última revisão e os valores efetivamente observados nas rubricas contábeis onde as receitas desses 

serviços são registradas. A compensação será corrigida pela Selic. 

 

4. Conclusão 

Após adequação e atualização dos preços conforme descrito nesta nota técnica, a Arsae homologou 

as tabelas apresentadas no anexo deste documento, por meio da Resolução Arsae-MG nº 123, de 13 de 

fevereiro de 2019. A resolução será publicada na Imprensa Oficial de Minas Gerais e estará disponível no sítio 

eletrônico da Arsae-MG e do prestador. 

Os novos preços e prazos dos serviços não tarifados prestados pelo Saae de Itabira passam a valer a 

partir do dia 18 de março de 2019. 

As tabelas homologadas completas, com a descrição de cada serviço, seu preço e prazo de 

atendimento à solicitação, estão nos Anexos I, II, III, IV e V deste documento 
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ANEXO I - Tabela de preços e prazos de serviços não tarifados – Saae de Itabira 
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ANEXO II - Tabela de preços e prazos de serviços não tarifados – Saae de Itabira – 
Parâmetros bacteriológicos 
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ANEXO III - Tabela de preços e prazos de serviços não tarifados – Saae de Itabira – 
Parâmetros físico-químicos 

 
(Parâmetros físico-químicos – 1 de 3)  
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(Parâmetros físico-químicos – 2 de 3) 
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(Parâmetros físico-químicos – 3 de 3) 
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ANEXO IV - Tabela de preços e prazos de serviços não tarifados – Saae de Itabira – Aprovação de Projetos 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ANEXO V - Tabela de sanções aos usuários 

 


