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1. Resumo Executivo 

Este relatório consolida as análises realizadas com relação ao desempenho econômico-financeiro do 

Saae de Passos, após a Revisão Tarifária de 2016. O desempenho foi avaliado em quatro dimensões de 

análise: Mercado, Resultado, Investimentos e Controles / Riscos, comparando o previsto na Revisão e 

Reajuste Tarifário subsequente com o efetivamente alcançado pelo prestador.  

As análises são apresentadas em função dos períodos de observação, a saber: PR (mar/15 a fev/16, 

referência para a Revisão Tarifária); P1 (12 meses - mar/16 a fev/17); P2 (4 meses – mar/17 a jun/17). 

A seguir, são apresentados os principais pontos observados e um resumo dos entendimentos obtidos 

para cada dimensão de análise. 

Mercado 

 

As análises do mercado atendido pelo prestador mostraram que: 

 Houve um crescimento marginal do número de ligações e economias (base de clientes); 

 Após o recadastramento realizado ao final do ciclo anterior, não foram observadas grandes 

mudanças na distribuição dos usuários e economias por categoria, exceto pela ampliação do 

número de beneficiados com a Tarifa Social, logo no início do ciclo; 

 Houve significativa redução de consumo médio de água por economia durante o P1 (3,13%), 

em boa parte devido ao recadastramento, com recuperação em P2 (2,76%); 

 O volume médio mensal total de água consumido pelos usuários cresceu de forma consistente 

em P1 e P2 (3,77% e 3,81%, respectivamente); 

 Apurou-se variação de mercado de 4,7% em P1 e 5,4% em P2, comparando-se com o mercado 

dos períodos de referência (PR e P1, respectivamente); 

 A concessão do benefício da Tarifa Social aos usuários de baixa renda representou R$ 447 mil, 

em termos de redução de faturamento, durante todo o período de análise; 

 Foram observadas divergências entre os valores que deveriam ser faturados pelo prestador e 

aqueles efetivamente faturados, da ordem de -0,1% em P1 e 3,4% em P2; 

 A divergência total foi de 0,8% de faturamento a maior, em grande parte devido ao impacto 

em P2 do atraso na aplicação do Reajuste Tarifário de -4,37%, em 2017;  

 A inadimplência apresentou-se ligeiramente superior à referência da Revisão Tarifária de 2016 

(0,72% de receitas irrecuperáveis apurados 0,69% estabelecidos na Revisão). 

Diante de todos os fatores apontados acima, o Saae de Passos faturou valores superiores ao valor de 

referência para o período, oferecendo condições para recuperação da situação de baixa liquidez em 

que se encontrava em fevereiro de 2016 (ao final do ciclo tarifário anterior) e para que suas despesas 

pudessem também incorporar alguma variação positiva, sem perda de equilíbrio econômico-

financeiro.  



 

Passos-MG                                                                                                                       PROCESSO GFE Nº 05/2016 

ARSAE-MG. Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º andar   |   CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG 

Telefones: (31) 3915-8133 / 3915-8119 / 3915-8112 | www.arsae.mg.gov.br 

 

4 

 

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

Como pontos de atenção destacam-se o fato de que o faturamento a maior ocorrido em P2 deverá ser 

compensado em períodos posteriores (o que recomenda alguma cautela do prestador com relação às 

disponibilidades acumuladas) e o impacto da inadimplência na efetiva disponibilidade de recursos. 

Resultado 

A variação no mercado do prestador é considerada nas referências de receitas e despesas 

estabelecidas pela Revisão Tarifária de 2016, a serem comparadas com as efetivamente realizadas, 

dando origem às “Receitas de Referência Ajustadas” e às “Despesas de Referência Ajustadas”, sempre 

ajustadas a maior ou a menor de acordo com o mercado realizado1. Utilizam-se esses termos, então, 

para a apresentação dos resultados alcançados pelo Saae. 

As análises do resultado obtido pelo prestador mostraram que: 

 A receita arrecadada por serviços tarifados foi inferior à Referência Ajustada (já considerando 

as variações de mercado) em 2,7% (aproximadamente R$ 854 mil); 

 A linha de “Outras Receitas” apresentou excedente em torno de R$799 mil (41,1%); 

 A receita total foi de aproximadamente R$ 33,4 milhões (em torno de R$55 mil ou 0,2% inferior 

à Referência Ajustada de R$ 33,5 milhões); 

 Dos R$ 33,0 milhões da Despesa de Referência Ajustada (total)2, pouco mais de R$ 27,4 

milhões foram realizados, representando uma realização a menor de aproximadamente R$ 5,5 

milhões (16,8%); 

 O resultado regulatório foi um “superávit” de aproximadamente R$ 6,0 milhões, derivado da 

combinação da menor realização de parte dos custos operacionais e, principalmente, da 

menor realização das ações de investimento planejadas; 

 A disponibilidade financeira efetiva do prestador iniciou o ciclo com um comprometimento 

financeiro acima dos 229%, e passou a um patamar próximo a 20% ao final do período 

analisado, sendo que, em junho de 2017, o Saae de Passos apresentava uma disponibilidade 

financeira efetiva de pouco mais de R$ 5,0 milhões. 

A materialização das receitas provenientes das suas atividades operacionais em valores bem próximos 

aos valores de referência para o ciclo tarifário e a realização dos custos operacionais e gastos com 

investimento em patamar inferior ao esperado contribuíram para elevação expressiva das 

disponibilidades do Saae. Uma vez alcançado um patamar mais confortável de liquidez, espera-se que 

sejam retomadas ações de investimentos, visando aumentar o seu nível de realização durante os 

meses restantes do ciclo tarifário atual.  

 

 

 

                                                        
1 A realização de despesas por parte do prestador deve se ajustar à sua realidade de mercado, para que obtenha resultado adequado em sua 
operação e possa desenvolver as atividades de investimentos previstas para o período. Um maior ou menor faturamento também deve ser 
considerado na adequação das expectativas de receitas. 
2 Aqui incluem-se todas as despesas, sejam elas direcionadas ao custeio da operação ou relacionadas aos custos de capital.  
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Investimentos 

 

As análises dos investimentos realizados pelo prestador mostraram que: 

 Foram investidos pouco mais de R$ 848 mil3 até junho de 2017, último mês desta análise ou 

18,9% do Plano de Investimentos (PI) previsto na Revisão Tarifária de 2016; 

 O montante liquidado de outras ações de investimento foi próximo de R$ 600 mil; 

 Em Proteção de Mananciais, foram indicados gastos totais de R$ 120 mil3. 

Adicionalmente aos montantes resumidos acima, três pontos merecem destaque, com relação aos 

investimentos realizados pelo Saae de Passos: (1) A priorização de ações no grupo “Melhoria 

Operacional”, o que tem efeito combinado e impacto direto na redução dos custos operacionais 

observada na dimensão “Resultado”; (2) O expressivo montante de recursos gastos em ações fora do 

PI, recursos esses direcionados principalmente a ações de manutenção e troca de rede; (3) 

Descasamento de informações entre as fontes gerencial e contábil de acompanhamento de 

investimentos, da ordem de R$ 534 mil. 

Vale observar que o expressivo montante de investimentos executados de forma não planejada sugere 

a utilização do aprendizado com a execução do plano atual para a elaboração do Plano de 

Investimentos a ser considerado na próxima Revisão Tarifária. Esse novo plano deverá, idealmente, 

priorizar ações que tenham sido elencadas para o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de 

Passos, assegurando o seu alinhamento com os anseios da população. 

Controles e Riscos 

 

As análises dos controles e riscos internos ao prestador observados durante os estudos mostraram 

que: 

 O Saae apresentou avanços no atendimento a orientações da regulação e da fiscalização da 

Agência, com melhorias significativas no fornecimento de dados; 

 Ocorreram avanços na adequação de sistema e procedimentos contábeis para atendimento 

integral ao MCASP e a Contabilidade Regulatória da Arsae, contudo, o prestador ainda se 

encontra distante do atendimento pleno dessa demanda; 

 Nesse ciclo foi minimizado o risco trazido pela baixa liquidez (disponibilidade efetiva negativa) 

apresentado ao final do último ciclo tarifário; 

 Permanecem dificuldades importantes no atendimento de normas regulatórias, podendo ser 

citada como exemplo a não aplicação tempestiva do reajuste tarifário homologado pela Arsae 

em 2017. 

Atualmente, o Saae de Passos conta com uma ferramenta de gestão auxiliar para o enfretamento dos 

desafios presentes na sua administração, o Programa de Desenvolvimento e Gestão, por meio do qual 

obtém apoio de consultoria especializada no tema.  Entende-se que um adequado aproveitamento 

                                                        
3 Valores correntes, sem atualização monetária, conforme dados gerenciais de acompanhamento de investimentos do prestador. 
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dessa ferramenta permitirá ao prestador alcançar avanços expressivos no quesito de controles e riscos, 

por meio do aprimoramento das informações de apoio à gestão, de processos e procedimentos 

internos e da forma como percebe e gerencia as normativas e incentivos regulatórios a que está 

sujeito. 

2. Contexto 

 

O Munícipio 

O Município de Passos, localizado na região sudoeste do Estado de Minas Gerais, possui uma extensa 

área geográfica de 1.338,070 km², aproximadamente 4,04 vezes maior que o Município de Belo 

Horizonte. Em 2017, sua população estimada pelo IBGE4 seria de 114.458 habitantes, sendo 94,9% 

urbana e 5,1% rural. Menos de 1% da sua área (12,461 km²) está em perímetro urbano. 

Segundo dados do IBGE, o IDH do município de Passos, em 20105, foi de 0,756, o que o coloca na faixa 

de desenvolvimento humano alto, superior ao IDH médio nacional (0,744). Ainda, de acordo com o 

IBGE, Passos apresentou em 2014 um PIB per capita de R$ 18.722,39, bem abaixo da média do estado 

de R$ 24.917,12. 

O Índice de Gini municipal é 0,49, apontando para uma desigualdade inferior à média nacional (0,61)6. 

O setor de serviços é o mais relevante da economia local, representando 77,1% do PIB do município. 

Os setores industrial e agropecuário representam, respectivamente, 17,2 e 5,7%7. 

O Município está inserido na área de abrangência da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos 

Hídricos (UPGRH) do Médio Rio Grande8. Os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário do município são administrados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos (Saae de 

Passos), Autarquia do Município. 

Os Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município 

De maneira similar ao que ocorre com boa parte dos municípios brasileiros, Passos realizou avanços 

na ampliação da oferta de serviços de saneamento básico à sua população, mas ainda tem importantes 

desafios a serem superados. 

                                                        
4 Fonte: IBGE, disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=314790, acesso em 18 de setembro de 2017 
5 Fonte:  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) - http://www.pnud.org.br/, acesso em 10 de outubro de 2017. Dados 
provenientes do Censo Nacional de 2010 
6 Fonte:  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) - http://www.pnud.org.br/, acesso em 10 de outubro de 2017. O IDH 
e o Coeficiente de Gini do Município de Passos e o do Brasil são provenientes do Censo Nacional de 2010. Em relação a este último índice, 
quanto mais elevado, maior a desigualdade social identificada. 
7 Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de 
Manaus – SUFRAMA – http://www.cidades.ibge.gov.br/, acesso em 18 de setembro de 2017 
8 Fonte: Igam – http://www.igam.mg.gov.br 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=314790
http://www.pnud.org.br/
http://www.pnud.org.br/
http://www.cidades.ibge.gov.br/
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O abastecimento de água do Município de Passos funciona a partir de dois sistemas de tratamento e 

distribuição, a ETA Antonio Porto e a ETA Otaliro da Silveira. Segundo dados do Snis9, o índice de 

atendimento da população urbana de Passos com serviços de abastecimento de água, em 2015, era 

de 99,9%, caindo para 94,8% quando incluída também a população rural. A área rural do município 

não possui rede de distribuição de água fornecida pelo Saae e capta água em poços, cisternas e 

nascentes. A população urbana atendida com esgotamento sanitário é 99,3%, sendo que 66,1% do 

esgoto coletado pelo Saae recebe tratamento. 

Ações voltadas ao aprimoramento dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

têm sido desenvolvidas pelo Saae e deverão ser complementadas por novas iniciativas, conforme 

anseios da população que venham a ser consolidados no Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), em elaboração. A viabilização do PMSB demandará esforços de todos os envolvidos, 

requerendo uma adequada definição das fontes de recursos que viabilizarão a sua execução e o 

aprimoramento contínuo de práticas de planejamento e controle que assegurem a aplicação desses 

recursos da forma mais efetiva possível. 

A Arsae 

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

de Minas Gerais (Arsae-MG) foi criada pela Lei 18.309/2009. A criação atende às demandas atribuídas 

pela Lei Federal nº 11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

Compete à Arsae supervisionar, controlar e fiscalizar a prestação de 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. 

Na regulamentação aplicável à atuação da Agência, destacam-se, para os fins deste estudo, a 

Resolução Normativa nº 40, de 3 de outubro de 2013, que contém as condições gerais a serem 

observadas pelos prestadores regulados, e o Decreto 45.871, de 30/12/2011, que contém o 

regulamento da Arsae e estabelece as competências de cada unidade administrativa da Agência. Nesse 

contexto, cabe à Gerência de Fiscalização Econômica (GFE) fiscalizar a aplicação de normas legais, 

regulamentares e técnicas e verificar o atendimento às determinações da Agência, no âmbito 

econômico. 

Histórico de Regulação e Fiscalização no Município 

O Município de Passos assinou o primeiro convênio com a Arsae em 4 de janeiro de 2011, delegando 

à Agência as atribuições de regulação, fiscalização e controle da prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pelo Saae de Passos. Desde então, a 

                                                        
9 Fonte – Ministério das Cidades - http://app.cidades.gov.br/serieHistorica/, acesso em 18 de setembro de 2017. 

http://app.cidades.gov.br/serieHistorica/
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Arsae regula e fiscaliza aspectos econômicos e operacionais dos serviços prestados pelo Saae à 

população do Município. 

No âmbito econômico, foi conduzido o processo de Revisão Tarifária junto ao Saae de Passos em julho 

de 2011, a qual foi submetida a consulta pública e autorizada pela Resolução Arsae 009/2011, com 

modificações propostas na Nota Técnica 010/2011, desta mesma Agência. 

Após avaliação dos Poderes Executivo e Legislativo do munícipio sobre a atuação da Agência no 

período de vigência do convênio assinado em 2011, foi firmado o convênio nº 07/2016, em 12 de 

janeiro de 2016, celebrado entre o Município de Passos e a Arsae mantendo a delegação das 

atribuições concernentes à regulação, fiscalização e controle da prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário pelo Saae de Passos. 

Desde o início das atividades da Arsae junto ao munícipio de Passos foram realizadas ações de 

fiscalização econômico-financeira pela Arsae junto ao Saae em 2012 (vide relatório CRFEF/GFEF 

05/2012), 2013 (vide relatório CRFEF/GFEF 07/2013) e 2014 (vide relatório CRFEF/GFEF 04/2014), 

produzindo e acompanhando recomendações a serem seguidas pela Autarquia. Além disso, foram 

produzidas pela Agência análises sobre o desempenho econômico-financeiro do Saae de Passos, para 

os períodos entre setembro de 2011 e junho de 2015 (vide relatório CRFEF/GFE 04/2015) e entre 

setembro de 2011 e fevereiro de 2016 (relatório CRFEF/GFEF 06/2016). 

Em termos de Regulação Tarifária, após a Revisão Tarifária de 2011 foram promovidos Reajustes 

Tarifários em 2014 e 2015, conforme solicitações do Saae de Passos e cálculos da Agência. Em junho 

de 2015 foi promovida Revisão Tarifária Extraordinária para o Saae10, visando à preservação do 

equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, após alterações significativas nas tarifas de 

energia elétrica. Por fim, mais recentemente, em janeiro de 2016, foi finalizada a 2ª Revisão Tarifária 

Periódica11 promovida pela Agência para o prestador, sendo a nova estrutura tarifária aplicável a partir 

do mês de março de 2016. 

O presente relatório consolida informações obtidas junto ao prestador ao longo de 2016 e 2017 e 

avalia o seu desempenho durante o período transcorrido entre março de 2016 (início de vigência das 

definições da 2ª Revisão Tarifária Periódica) e junho de 2017 (último mês de análise), em especial com 

relação aos objetivos estabelecidos nessa Revisão. 

3. Objetivos do Relatório 

Com o objetivo de contribuir para o reconhecimento do desempenho do Saae de Passos e oferecer 

informações analíticas sobre a sua evolução, a GFE disponibiliza este relatório, retratando os 

resultados atingidos pelo prestador após a Revisão Tarifária de 2016. Pretende-se, com este estudo, 

promover publicidade e transparência, compartilhando os principais entendimentos da Agência com 

                                                        
10 Vide Resolução ARSAE 69/2015 e Nota Técnica ARSAE CRFEF/GRT 07/2015, ambas de 26 de junho de 2015. 
11 Vide Resolução ARSAE 78/2016 e Nota Técnica ARSAE CRFEF/GRT 02/2016, ambas de 29 de janeiro de 2016 
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relação ao desempenho econômico-financeiro do prestador com outras partes interessadas, como os 

usuários dos serviços, o Ministério Público, o Executivo e o Legislativo Municipais. 

O prestador tem o seu desempenho analisado em quatro dimensões: Mercado, Resultado, 

Investimentos e Controles / Riscos. Por meio da análise, espera-se oferecer uma visão abrangente 

sobre a dinâmica do mercado por ele atendido, os resultados alcançados pela sua operação, a evolução 

da disponibilidade de recursos em caixa e a sua efetiva aplicação nos investimentos previstos para o 

ciclo tarifário vigente. Vale observar que todas essas questões se encontram diretamente ligadas ao 

atingimento das suas metas de prestação de serviços. Além disso, busca-se identificar a presença e a 

evolução de controles voltados à redução de riscos de naturezas diversas e ao aprimoramento da 

gestão do Saae, como um todo.  

4. Análises 

As análises sobre o Saae de Passos aqui apresentadas têm como referência principal a Revisão Tarifária 

promovida pela Arsae para o prestador e detalhada na Nota Técnica 02/2016 da Coordenadoria 

Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira/Gerência de Regulação Tarifária, publicada 

em 29 de janeiro de 2016.  

As definições da 2° Revisão Tarifária Periódica entraram em vigor em março de 2016, após o 

encerramento do 1° Ciclo Tarifário do Saae de Passos (2011-2015) sob regulação da Arsae, no mês 

anterior. Durante os trabalhos da revisão, como normalmente ocorre neste tipo de processo, foram 

reavaliados os custos operacionais do prestador para se estabelecer o nível de receita tarifária que 

garanta tanto o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços quanto a modicidade 

tarifária. 

Nesta revisão, a Agência optou por adotar um modelo híbrido de regulação tarifária, que permite 

combinar elementos e incentivos de eficiência operacional da regulação pelo preço, contudo, sem 

desvincular completamente a receita do prestador aos preços dos custos incorridos pelo mesmo, 

conforme a regulação pelo custo, garantindo assim a manutenção e continuidade da prestação dos 

serviços e o baixo custo de capital pela redução do risco. 

A decisão do modelo a ser adotado na Revisão Tarifária considerou o contexto enfrentado pelo 

prestador no desenvolvimento de suas atividades e as principais necessidades dos serviços públicos 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Passos.  

São destacados os principais fatos observados no ciclo tarifário de 2011 a 2016: 

 Potencial de melhorias da gestão administrativa do Saae de Passos: planejamento e controle 

interno sobre as ações empreendidas pela Autarquia; 

 Fragilidade de procedimentos para registros e consistências contábeis, dificultando o uso da 

contabilidade como instrumento de gestão empresarial; 
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 Necessidade de recadastramento dos usuários, pois o banco de dados comercial do Saae 

encontrava-se desatualizado, incompleto (falta informação de CPF/CNPJ para muitos usuários) 

e dificultava identificar o real mercado do prestador e o potencial de aumento de arrecadação; 

 Grande número de ligações inativas que poderiam implicar em perda de faturamento; 

 Parque de hidrômetros antigo e ausência de programa de substituição, com impacto em 

perdas aparentes (não físicas); 

 Pouca atenção ao planejamento de investimentos, provocando ações emergenciais que 

contribuem para um maior desequilíbrio financeiro; 

 Necessidade de reposição de ativos, dada a operação de equipamentos e redes antigas e 

depreciadas, acarretando altas perdas reais (físicas) e aumentando custos de operação e 

manutenção; 

 Insuficiente capacidade de realização de investimentos pelo Saae para atendimento adequado 

da população de Passos devido à redução de receitas e elevação de custos; 

 Elevado comprometimento de recursos para o ano de 2016, decorrente do desequilíbrio 

financeiro ocorrido em 2015; 

 Grande volume de recursos financeiros utilizados para capital de giro, devido ao prazo dilatado 

oferecido pelo Saae entre a emissão da fatura e a data de vencimento; 

 Necessidade de adequação da estrutura tarifária: alteração de critérios e ampliação da tarifa 

social e ajustes na relação de tarifas entre categorias e faixas de consumo; 

 Quadro de pessoal enxuto, indicando alta produtividade, mas impondo dificuldades 

operacionais e, em especial, administrativas, que impactam na qualidade dos serviços e custos 

do prestador; 

 Custos de pessoal por empregado elevado, indicando necessidade de revisão de planos de 

carreira e de benefícios (progressão e quinquênios), especialmente caso se vislumbre novo 

concurso público. 

Apesar dos diversos pontos de melhoria, na análise de eficiência operacional do Saae de Passos em 

comparação com outros prestadores, notou-se que o prestador apresenta índices de desempenho 

acima da média do setor, indicando que, apesar dos diversos aspectos com necessidade de evolução 

pelo Saae, sua atuação apresenta resultados encorajadores. 

Com base nos ajustes promovidos na estrutura tarifária e a adequação à nova distribuição de mercado, 

foi estabelecido o nível de receita a ser auferida pelo prestador, no “ciclo tarifário” abrangido pela 

Revisão, receita essa que deveria ser suficiente para a prestação de serviços de qualidade e o 

desenvolvimento dos projetos de investimentos acordados entre a gestão do Saae e a Agência.  

Diante disso, a Revisão Tarifária de 2016 estabeleceu um reposicionamento tarifário de 31,25% na 

tarifa base do prestador, decomposto em 10,81% de ajuste das condições de mercado, 9,91% de 

recomposição inflacionária e 7,76% para recursos com destinação específica e investimentos. Devido 

às compensações financeiras do último período tarifário, o efeito tarifário médio, que representa a 

variação média nas tarifas sentida pelos usuários, foi de 32,34%, com vigência a partir de março de 

2016. 
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Além da definição da Receita Tarifária do Saae de Passos, a Arsae definiu: 

 Mudança nos critérios de enquadramento dos usuários para Tarifa Social; 

 Criação de contas correntes e contas contábeis específicas para recebimento e movimentação 

dos recursos arrecadados com as Destinações Específicas (Compensação da Tarifa Social e 

Programa de Desenvolvimento e Gestão); 

 Contratação de uma consultoria especializada em gestão empresarial e pública, com os 

recursos do Programa de Desenvolvimento e Gestão, focando no desenvolvimento 

administrativo do Saae e no aproveitamento dos recursos de maneira mais eficiente; 

 Definição de um programa de investimentos de R$ 4,5 milhões a ser realizado no período de 

12 meses; 

 Definição de ciclos anuais para Revisões Tarifárias do Saae de Passos para os próximos 

períodos; 

 Recomendação de ações pontuais de iniciativa do Saae de Passos a serem implementadas nos 

processos internos e comerciais. 

Além das definições objetivas da Revisão Tarifária, outros aspectos merecem detalhamento maior. 

Apesar da opção por revisões tarifárias anuais indicada na Nota Técnica 02/2016, como uma solução 

encontrada pela Arsae para acompanhamento mais próximo do prestador nesse momento de 

reestruturação do Saae de Passos, optou-se, em 2017, pela realização apenas do reajuste tarifário, a 

pedido do prestador. Como motivadoras do pedido, as dificuldades encontradas na estruturação do 

Programa de Desenvolvimento e Gestão - que conta com recursos programa de Destinação Específica 

(DE) - que se iniciou de fato em dezembro de 2016 e a percepção da necessidade de maior prazo para 

a realização dos investimentos selecionados na Revisão. Dessa forma, após a avaliação dos resultados 

alcançados no ciclo de 2016/2017, serão definidas as ações para o próximo ciclo tarifário. 

Devido a falhas no planejamento interno e na execução dos investimentos, associados à frustração de 

receita (impacto direto da escassez hídrica ocorrida em parte do último ciclo tarifário) e aos excedentes 

observados na execução das despesas operacionais, a Arsae observou que o prestador apresentou 

acentuado desequilíbrio financeiro no fim do ciclo tarifário 2011-2015, assim, iniciou o ciclo 2016/2017 

com grande restrição no seu fluxo de caixa, com elevado saldo de obrigações anteriores a serem 

regularizadas. Tal comprometimento se materializa no valor de Restos a Pagar de R$ 1,3 milhão, em 

fevereiro de 2016. O início do novo ciclo, com esse pesado passivo financeiro, configurou-se como um 

desafio a ser enfrentado pelo prestador e já na revisão tarifária de 2016 a Arsae cita que poderia 

impactar negativamente a realização ações previstas para o período.  

Assim, para possibilitar a execução do Plano de Investimento proposto e aprovado pela Agência, o 

prestador deveria gerenciar tanto a execução dos investimentos quanto promover esforços de gestão 

visando à eficiência operacional (redução de custos) e de comercialização para permitir o ajuste de 

caixa e evitar comprometer a execução dos investimentos. 
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As análises realizadas pela Gerência de Fiscalização Econômica consideram todos os aspectos técnicos 

definidos pela Arsae na Revisão, seja com relação aos níveis de receita ou com relação aos incentivos 

estipulados para o prestador. A evolução do Saae em diferentes quesitos é apresentada com o objetivo 

de facilitar a sua interpretação pelos diferentes públicos-alvo que se deseja alcançar.  

A apresentação do presente relatório consolidará as informações para o período delimitado por 

Revisões e Reajustes Tarifários, denominado Período Tarifário. Sob essa ótica, o Período Tarifário 1 

(P1) se estende de março de 2016 a fevereiro de 2017 (12 meses) e o Período Tarifário 2 (P2) como 

sendo o período entre março de 2017 a junho de 2017.  

Antes da análise detalhada do prestador, é importante observar que são fontes primárias do estudo 

informações fornecidas pelo prestador e que parte dos relatórios recebidos tiveram que ser 

interpretados com ressalvas, em decorrência de algumas inconsistências neles observadas. Por esse 

motivo, as análises apresentadas encontram-se sujeitas a revisões futuras, caso algum esclarecimento 

ou retificação venham a ser futuramente colocados pelo prestador. 

Apresentam-se, a seguir, as análises e conclusões associadas a cada dimensão. 

4.1 Mercado 

O mercado atendido pelo Saae de Passos é compreendido pelas unidades usuárias de serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município, sejam essas unidades de uso 

residencial (comum e social), comercial, industrial ou público. O faturamento auferido pelo prestador 

está diretamente relacionado com a quantidade de unidades usuárias, sua distribuição entre as 

diferentes categorias existentes e o perfil de consumo de cada categoria.  

É importante atentar para a diferenciação da “unidade usuária” (ou economia), que representa o uso 

independente dos serviços por uma unidade familiar (domicílio), de negócios (ex. escritório comercial 

ou indústria) ou pública daquelas ligações que conectam os imóveis às redes de água e de esgoto do 

Saae. Uma única ligação pode atender a diversas economias, como ocorre em um prédio residencial, 

ou apenas uma, como normalmente ocorre em uma casa. 

Pode-se dizer que, normalmente, uma ligação conectará todas as economias de determinado imóvel 

às redes do prestador. Após essas definições, passa-se à análise sobre como evoluiu o mercado do 

Saae de Passos, entre março de 2016 e junho de 2017. 

 

4.1.1 Ligações e Economias (Unidades Usuárias) 

A tabela abaixo (Tabela 1) mostra a evolução do número total de ligações aos serviços de 

abastecimento de água prestados pelo Saae, no período de análise. 
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Tabela 1 – Número Total de Ligações

 

Os dados indicam ter havido crescimento do número de total de ligações de 2,5%. Se considerado o 

período total (16 meses), verifica-se uma taxa composta de crescimento anual (CAGR12) de 1,87%. 

Destaca-se uma tendência de ajuste, durante o ciclo tarifário, na caracterização de ligações como 

multieconomias (ligações com mais de uma economia cadastrada, independente da categoria) e no 

número de ligações multicategorias, (ligações com economias cadastradas em mais de uma categoria, 

ex.: uma ligação com 1 economia residencial e 1 comercial). Após período de grande crescimento de 

ligações com as características acima citadas no final do ciclo regulatório anterior (primariamente 

devido a ação de recadastramento), houve uma redução tanto nas ligações multieconomias (-2,08%), 

quanto nas ligações multicategorias (-4,85%). 

A seguir, observa-se a distribuição das economias de água e esgoto atendidas pelo Saae entre as 

categorias existentes. 

Tabela 2 – Número de Economias – por Categoria 

 
 

A Tabela 2 mostra que o Saae atendia, em junho de 2017, a 43.507 economias com serviços de 

abastecimento de água e a 43.238 economias com serviços de esgotamento sanitário, por meio de 

37.457 ligações (Tabela 1). Na comparação entre o início e fim do período de análise, a proporção de 

                                                        
12 CAGR: Do Inglês Compound Annual Growth Rate; taxa anual de crescimento que, aplicada sucessivamente (ano a ano) à base do per íodo 
anterior, produz o mesmo resultado final que aquele produzido pelo crescimento anual (variável) observado no mercado em análise . 

mar-16 fev-17 jun-17

Início P1 Fim P1 Fim P2

Quantidade 36.543 37.186 37.457 914

Variação: Quantitativa - 643 271 -

Variação: Percentual - 1,76% 0,73% 2,50%

Multieconomias 3.082 3.029 3.018 -2,08%

Multicategorias 1.568 1.480 1.492 -4,85%

Fonte: Elaborada pela Arsae com base nas informações do prestador.

Item Variação Total

mar-16 fev-17 jun-17 mar-16 fev-17 jun-17

Início P1 Fim P1 Fim P2 Início P1 Fim P1 Fim P2

Residencial 34.445 35.180 35.514 3,10% 34.218 34.959 35.282 3,11%

Social 3.119 3.083 3.058 -1,96% 3.095 3.063 3.039 -1,81%

Comercial 4.710 4.573 4.561 -3,16% 4.720 4.586 4.553 -3,54%

Pública 143 141 139 -2,80% 135 133 131 -2,96%

Industrial 242 237 235 -2,89% 240 237 233 -2,92%

Total 42.659 43.214 43.507 1,99% 42.408 42.978 43.238 1,96%

Var. % no Período - 1,30% 0,68% 1,99% - 1,34% 0,60% 1,96%

Variação 

Total

Variação 

Total
Categorias

Economias de Água Economias de Esgoto

Fonte: Elaborada pela Arsae com base nas informações do prestador.
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economias com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário permaneceu próxima 

a 99,4%. 

A relação “número de economias por ligação” apresentou pequena redução no período, de 1,17 para 

1,16 para abastecimento de água e de 1,16 para 1,15 para esgotamento sanitário, o que é coerente 

com a redução de ligações multieconomias e multicategorias apresentada na Tabela 1. 

Observou-se um decréscimo no número de economias em praticamente todas as categorias no 

período analisado, exceção apenas para categoria Residencial (crescimento de 3,10%). As categorias 

Social (-1,96%), Comercial (-3,16%), Pública (-2,80%) e Industrial (-2,89%) houve redução significativa 

no número de economias, entre março de 2016 e junho de 2017.  

4.1.2 Consumo – Evolução por Categoria  

Outra variável importante a ser acompanhada no mercado é o volume de água consumido pelos 

usuários. Em linhas gerais, a identificação do volume consumido por cada usuário é feita por medição 

e, em função disso, quanto maior o volume medido nas ligações dos usuários, maiores serão os 

volumes e os valores faturados. A Tabela 3, a seguir, demonstra o comportamento do volume mensal 

médio medido, no período em análise. 

Tabela 3 – Volume Mensal Médio Medido em m³ 

 

Observa-se que a distribuição do mercado em P1 e P2 mostra-se muito distante da utilizada como 

referência na Revisão Tarifária de 2016. Essa discrepância deve-se principalmente ao processo de 

recadastramento comercial ocorrido ao fim do último ciclo regulatório (entre dezembro e fevereiro de 

2016). 

No agregado, o volume mensal médio medido no P1 é superior em 3,77% àquele utilizado como 

referência nos cálculos da Revisão Tarifária. Seguindo a tendência de crescimento, o volume em P2 

mostra-se superior em 3,81% em relação ao auferido em P1. 

Volume** Percentual Volume Percentual Volume Percentual

Residencial 444.092 80,76% 463.406 81,19%

Social 38.603 7,02% 38.825 6,80%

Comercial 12.039 2,27% 49.268 8,96% 49.871 8,74%

Pública 12.158 2,29% 12.384 2,25% 13.194 2,31%

Industrial 2.848 0,54% 5.513 1,00% 5.506 0,96%

Mercado Total 529.879 100,0% 549.860 100,0% 570.802 100,0%

3,77% - 3,81% -

Fonte: Elaborada pela Arsae com base nas informações do prestador.

* Referência - Revisão Tarifária de 2016 (Volume Micromedido composto por dados do prestador (mar a 

dez/2015)  e estimativas feita pela Arsae-MG (jan e fev/2016)).

** Volume distribuído entre as categorias de acordo com as informações comerciais do período.

*** Na Revisão Tarifária as categorias Residencial e Social foram consideradas em conjunto.

Categorias
Referência* P1 P2

Variação % no Período

502.833*** 94,90%
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Prosseguindo, analisados, em separado, o comportamento de mercado quanto a distribuição das 

economias e quanto aos volumes mensais médios medidos, conclui-se as considerações a respeito da 

distribuição e consumo no período de análise com a Tabela 4 mensurando o volume mensal médio 

medido por economia. 

Tabela 4 – Volume Mensal Médio Medido – Por Economia em m³ 

 

Observou-se uma redução nos volumes medidos por economia (-3,13%) ante os valores de referência 

da Revisão Tarifária, em P1. Cabe observar, no entanto, que a avaliação da redução de consumo médio 

por economia de cada categoria fica prejudicada em função do recadastramento de usuários 

promovido pelo prestador. Já em P2, foi possível observar um crescimento dos valores mensais médios 

medidos em relação a P1 (2,76%). Neste caso, há que se atentar para o fato de que o P2 abrange 

apenas quatro meses, o que pode introduzir algum efeito de sazonalidade na comparação com um 

período de 12 meses (P1). 

De qualquer forma, observa-se que os volumes mensais médios consumidos por economia, no 

mercado como um todo, se encontram muito próximos aos observados ao final do último ciclo 

regulatório do Saae de Passos13. Esse fato, associado ao continuado crescimento do número de 

ligações e economias do Saae, sinalizam com uma variação positiva do mercado, em relação àquele 

adotado como referência na Revisão Tarifária, o que poderá ser constatado no próximo tópico.  

4.1.3 Evolução do Faturamento 

Em função do mecanismo de compensação estabelecido pela Agência para os subsídios concedidos 

pela aplicação da Tarifa Social ao faturamento junto a usuários de baixa renda, a evolução do 

faturamento do prestador será verificada sob dois aspectos: o de apuração da variação de mercado 

incorrida em cada período e o de apuração do efetivo valor esperado para o faturamento do prestador, 

uma vez concedido o benefício da tarifa social.  

A seguir, na Tabela 5, apresentam-se a variação do mercado e o efetivo faturamento esperado para o 

prestador, em função do mercado realizado. 

                                                        
13 Volume mensal médio por economia de 13 m3 em P3, na Tabela 3 do Relatório CRE/GFE 06/2016, versus 12,80 m3 e 13,15 m3 por economia 
em P1 e P2, respectivamente, do presente relatório. 

Referência*

Volume Volume Var. Período Volume Var. Período

Residencial /Social 12,85 12,72 -0,99% 13,06 2,70% 1,68%

Comercial 15,52 10,66 -31,32% 10,93 2,55% -29,56%

Pública 92,88 87,69 -5,59% 93,43 6,55% 0,60%

Industrial 60,53 23,06 -61,91% 23,23 0,74% -61,63%

Mercado Total 13,21 12,80 -3,13% 13,15 2,76% -0,46%

Fonte: Elaborada pela Arsae com base nas informações do prestador.

* Referência - Revisão Tarifária de 2016 (Volume Micromedido composto por dados do prestador (mar a dez/2015)

 e estimativas feita pela Arsae-MG (jan e fev/2016)).

Categorias
P1 P2 Variação Total - 

Referência a P2
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Tabela 5 – Variação de Mercado e Faturamento Esperado

 

Observa-se uma variação de mercado de 4,7% em P1 e de 5,4% em P2, ante suas respectivas 

referências, resultando em uma variação total de mercado de 4,9%. Cabe observar que a perda de 

faturamento pela concessão do benefício da Tarifa Social pode ser integralmente compensada pelo 

prestador por meio do acesso a recurso equivalente da conta bancária específica criada para essa 

finalidade, por meio da Destinação Específica “Tarifa Social”.  

Outra observação importante neste ponto, com relação à variação do mercado, é que em momentos 

de variação positiva (crescimento), admite-se que as despesas do Saae cresçam na mesma proporção, 

ou que a Autarquia acumule algum superávit, naquele período. Já quando a variação é negativa, fica 

constatada uma redução de mercado e a gestão da Autarquia precisa ser ainda mais eficiente, 

reduzindo os gastos de maneira proporcional à redução de mercado observada. Do contrário, sua 

operação será deficitária. Considerados os inúmeros fatores que podem afetar a realização do 

mercado (alguns externos, como crises hídricas), é prudente que tais ajustamentos de gastos (em 

especial para cima, em momentos de crescimento) sejam promovidos com bastante cuidado, evitando 

que oscilações negativas futuras possam vir a trazer momentos de dificuldades financeiras. 

A Tabela 6 apresenta a distribuição do faturamento esperado em cada período por categoria, em 

função das informações comerciais de cadastro e consumo dos usuários disponibilizadas pelo 

prestador. 

Tabela 6 – Faturamento Esperado para o Mercado Realizado

 

Percebida a situação de mercado, seu crescimento, distribuição e faturamento, serão apresentados os 

fatores que influenciam diretamente o faturamento e a arrecadação do Saae. 

 

Agregado Mensal Agregado Mensal Agregado Mensal

Faturamento do Mercado de Referência 22.969.441 1.914.120 7.554.495 1.888.624 30.523.935 1.907.746

Faturamento do Mercado Observado 24.050.932 2.004.244 7.960.783 1.990.196 32.011.715 2.000.732

Variação de Faturamento - Mercado (em R$) 1.081.492 90.124      406.288    101.572    1.487.780  92.986       

Variação de Faturamento - Mercado (em %) 4,7% 4,7% 5,4% 5,4% 4,9% 4,9%

Faturamento do Mercado Observado 24.050.932 2.004.244 7.960.783 1.990.196 32.011.715 2.000.732

Faturamento do Mercado Observado c/ TS 23.713.958 1.976.163 7.850.738 1.962.685 31.564.697 1.972.794

Perda de Faturamento p/ Benefício Tarifa Social (em R$) 336.974    28.081      110.045    27.511      447.019     27.939       

Perda de Faturamento p/ Benefício Tarifa Social (em %) 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

Itens

Variação do 

Mercado

Faturamento 

Esperado

Fonte: Elaborada com base nas notas técnicas da Arsae/GRT e em informações do prestador.

Na apuração da variação de mercado usuários sociais têm seu faturamento calculado pela Agência por meio da aplicação da Tarifa Residencial.

Na apuração do faturamento esperado usuários sociais têm seu faturamento calculado utilizando-se as Tarifas Sociais, p/ demonstração do benefício concedido a eles.

P1 P2 Total

Total Mensal % Total Mensal %

Residencial 18.006.552 1.500.546 75,93% 6.063.971 1.515.993 77,24% 24.070.523 1.504.408

Social 1.139.655 94.971 4,81% 362.235 90.559 4,61% 1.501.890 93.868

Comercial 3.258.225 271.519 13,74% 1.004.181 251.045 12,79% 4.262.407 266.400

Pública 917.978 76.498 3,87% 312.392 78.098 3,98% 1.230.370 76.898

Industrial 391.552 32.629 1,65% 107.959 26.990 1,38% 499.510 31.219

Mercado - Todas Cat. 23.713.962 1.976.164 100,0% 7.850.738 1.962.685 100,0% 31.564.700 1.972.794

Total Mensal 

do Mercado

P1 - 03/16 a 02/17 P2 - 03/17 a 06/17 Total do 

Mercado
Categorias
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4.1.3.1 Fatores com Impacto no Faturamento 

Ao se analisar o faturamento realizado pelo prestador no período de análise, observa-se algum 

distanciamento dos valores apresentados na Tabela 6. Dois fatores mostram-se relevantes para que 

isso tenha ocorrido: falhas no faturamento da Tarifa Social e a intempestividade na aplicação do índice 

de Reajuste Tarifário. 

Falhas no faturamento da Tarifa Social 

Durante o período foram identificadas algumas inconsistências na aplicação dos critérios relacionados 

à concessão da Tarifa Social aos usuários do prestador. São elas: 

 Inconsistências no faturamento de usuários cadastrados na Categoria Residencial Tarifa Social 

(concessão de benefício indevido a usuários cadastrados com mais de uma economia, por 

limitação presente no sistema informático, que deve ser equacionada); 

 Não aplicação do critério de perda do benefício às unidades usuárias Tarifa Social com três ou 

mais faturas vencidas e em aberto, acarretando dedução, por parte da Agência, dos benefícios 

eventualmente concedidos a esses usuários dos valores a serem compensados pelo prestador. 

As observações apontadas implicam em concessão do benefício a usuários não enquadrados nos 

critérios definidos pela Arsae e implicam em redução de faturamento que não será coberta pelo 

mecanismo de compensação criado pela Agência. 

Intempestividade na aplicação do índice de Reajuste Tarifário 

Nos meses iniciais do P2, identificou-se uma inconsistência no faturamento dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário pelo Saae de Passos. Em processo fiscalizatório, 

concluiu-se pela ocorrência de faturamento a maior pelo prestador junto aos seus usuários, no período 

compreendido entre os meses de março e maio de 2017, em decorrência da não aplicação do Índice 

de Reajuste Tarifário (IRT) de -4,37%, definido pela Arsae na Resolução Arsae-MG nº 90 de 27 de 

janeiro de 2017. 

A inconsistência verificada resultou em faturamento acima do devido pelo prestador, no trimestre 

identificado, em valores nominais, de R$ 271.252,98. Essa inconsistência teve impacto positivo no 

faturamento do P2 e tende a repercutir negativamente no faturamento e, por consequente, na 

arrecadação do prestador em período posterior ao abrangido por este relatório, em função da 

necessária restituição aos usuários, em análise para deliberação por parte da Agência.  

Análise do Faturamento Realizado - Impacto por Período Tarifário 

Uma vez explicados os fatores com impacto no faturamento do prestador, apresenta-se, na Tabela 7, 

comparação entre faturamento efetivamente realizado pelo Saae de Passos e o Faturamento 

Esperado, demonstrado na Tabela 6. Em função dos períodos incluírem quantidades de meses 



 

Passos-MG                                                                                                                       PROCESSO GFE Nº 05/2016 

ARSAE-MG. Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º andar   |   CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG 

Telefones: (31) 3915-8133 / 3915-8119 / 3915-8112 | www.arsae.mg.gov.br 

 

18 

 

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

diferentes (12 e 4 meses em P1 e P2, respectivamente), são utilizadas as médias mensais para a 

comparação. 

Tabela 7– Divergências entre Faturamento Realizado e Faturamento Esperado 

 

Observam-se na Tabela 7 os efeitos combinados das não conformidades de faturamento aqui 

referidas, ou seja, faturamento a menor por concessão indevida de benefícios da Tarifa Social (em P1 

e em P2) e o faturamento a maior durante três dos quatro meses integrantes de P2, pela 

intempestividade da aplicação do Reajuste Tarifário. Em termos agregados, os valores efetivamente 

faturados pelo prestador se mostraram superiores aos valores esperados pela Arsae em função do 

mercado realizado em 0,8%.  

Analisados os períodos de forma agregada, chega-se a um faturamento total de aproximadamente R$ 

31,80 milhões, 0,8% acima do esperado, aproximadamente R$ 31,56 milhões. 

4.1.3.2 Fatores com Impacto na Arrecadação do Faturado 

Tomando-se o mercado realizado como referência (isto é, o efetivo faturamento do prestador, em 

cada período), tem-se a expectativa, em especial devido à inadimplência, de que nem todo o 

faturamento se converta em arrecadação (receita). Neste tópico é realizada a análise sobre os fatores 

que influenciaram de alguma forma a arrecadação dos valores faturados pelo Saae de Passos. 

Inadimplência – Geral  

A Agência reconhece, em seus processos de Revisão e Reajustes, que uma parcela da receita de 

serviços total faturada pelo prestador possivelmente não será arrecadada em função de 

inadimplemento por parte dos usuários: essa é a chamada Receita Irrecuperável. Na medida em que 

representa uma perda financeira, essa parcela é incluída nos cálculos tarifários como um dos itens de 

custos que compõem as tarifas dos serviços de água e esgotamento sanitário. 

A referência utilizada para as receitas irrecuperáveis na Revisão Tarifária de 2016 adotou a curva de 

envelhecimento (curva de aging) de prestadores que operam na mesma mesorregião do Município de 

Passos para estimação, por parte da Agência, do percentual de estabilização da inadimplência no Saae 

de Passos.  

Foi observado que o valor estabilizaria entre o período de 12 a 24 meses após o vencimento da fatura. 

O resultado foi o percentual de 0,67% sobre a receita operacional auferida, na mesorregião, tendo 

como referência o ano de 2015. 

Agregado Mensal Agregado Mensal Agregado Mensal

Faturamento do Mercado Observado c/ TS 23.713.958 1.976.163 7.850.738 1.962.685 31.564.697 1.972.794

Faturamento do Mercado Realizado pelo Prestador 23.686.832 1.973.903 8.118.618 2.029.655 31.805.451 1.987.841

Divergência de Faturamento (em R$) 27.126-      2.261-        267.880    66.970      240.754     15.047       

Divergência de Faturamento (em %) -0,1% -0,1% 3,4% 3,4% 0,8% 0,8%

Itens
P1 P2 Total

Faturamento 

Real x 

Faturamento 

Esperado

Fonte: Elaborada com base nas notas técnicas da Arsae/GRT e em informações do prestador.
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O valor de contas a receber de clientes refere-se apenas ao que é devido à autarquia no curto prazo 

(um ano). Ou seja, até um ano após o vencimento entende-se como maior a probabilidade de 

recebimento e, portanto, não se inclui o valor da fatura na estimativa de Receitas Irrecuperáveis. No 

momento da Revisão de 2016, foi estimado para as Receitas Irrecuperáveis o percentual de 0,69% 

sobre a receita tarifária. 

Com o objetivo de acompanhar o controle sobre o nível de inadimplência exercido por parte do Saae, 

este parâmetro foi reavaliado, durante este trabalho, por meio da análise das faturas em aberto no 

mês de setembro de 2017. Para estimar o percentual faturado por serviços de água e esgoto que não 

resulta em arrecadação, foi avaliado o valor das contas com vencimento entre outubro de 2015 a 

setembro de 2016 que ainda não haviam sido pagas em setembro de 201714. 

Os resultados obtidos, mostrados na Tabela 8, apontam para um percentual de 0,72%, o que sugere 

um patamar de Receitas Irrecuperáveis ligeiramente superior ao definido na Revisão Tarifária. 

Tabela 8 – Retrato da Inadimplência 

 

Cabe ressaltar que o valor apurado considera o somatório dos valores das faturas vencidas e não pagas 

em aberto no sistema comercial do prestador com aqueles das faturas vencidas e não pagas inscritas 

em Dívida Ativa. 

Dessa forma, o percentual acima exposto foi aplicado sobre o faturamento tarifário para estimar a 

inadimplência de cada período em termos monetários. 

Fatores com Impacto na Arrecadação do Faturado – Impacto por Período Tarifário 

Para fins de comparação da Receita Tarifária realizada pelo Saae com o Faturamento de Serviços 

Tarifados, durante cada período de análise, foi elaborada a Tabela 9. Ela consolida o impacto dos 

principais fatores com influência na conversão dos valores faturados em receitas do prestador e estima 

(em valor percentual) a parcela da diferença entre faturamento e arrecadação por eles explicada. 

                                                        
14 Foi comparado o valor total das faturas vencidas e não pagas com o valor total das faturas com vencimento no período de análi se (entre 
outubro de 2015 a setembro de 2016), para identificação do valor percentual da inadimplência. 

Fonte: Elaborada pela Arsae com base nas informações do prestador

Valor Total Faturado Faturas Serviços Vencidas e Não Pagas Inadimplência

Outubro 2015 a Setembro de 2016 Outubro 2015 a Setembro de 2016 Outubro 2015 a Setembro de 2016

0,72%R$ 21.462.945,65 R$ 153.655,46
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Tabela 9 – Faturamento Líquido Estimado  

 

Os percentuais estimados na linha (4) serão retomados na dimensão de análise Resultado, neste 

documento.  

Considerações finais sobre o mercado 

O número de ligações e economias apresentou um crescimento moderado ao longo do período. Isso, 

a princípio, tende a proporcionar um aumento de faturamento para o Saae de Passos, tendo em vista 

que cada “nova” economia pagará pelos serviços prestados, em função das tarifas de disponibilidade 

e consumo vigentes. 

Na análise dos volumes mensais médios medidos, há um crescimento constante do volume total tanto 

em P1 quanto em P2, indicando uma recuperação do consumo ante ao ciclo tarifário anterior 

fortemente afetado pela escassez hídrica. Já o consumo mensal médio medido por economia 

apresenta oscilação durante o período analisado, com redução expressiva em P1 e indicativo de 

recuperação dos valores em P2. Nas análises relacionadas aos volumes mensais médios medidos por 

economia cabe a ressalva de que os valores de referência foram mensurados em um momento de 

reestruturação comercial, com recadastramento dos usuários, tornando menos efetiva a comparação 

entre períodos. 

O efeito combinado das variações de ligações, economias e volumes médios totais repercutem em 

uma variação de mercado de 4,7% em P1, 5,4% em P2 e 4,9% no agregado. Essa variação do mercado 

ofereceu montante de recursos adicionais ao Saae para realização de mais iniciativas, recuperação do 

seu caixa (que estava com baixa disponibilidade de recursos no início) ou uma combinação dos dois 

fatores. Maiores detalhes sobre esses aspectos serão comentados na dimensão de análise de 

Resultado. 

Em função desse mercado, esperava-se um faturamento total realizado de R$ 31,56 milhões, já 

considerado 1,4% de diferença no faturamento total pela concessão de benefício subsidiado aos 

usuários da Categoria Tarifa social.  

O Saae de Passos registrou, no entanto, faturamento de R$ 31,80 milhões, 0,8% superior ao devido, 

em função das não conformidades aqui apontadas. A divergência observada é fortemente influenciada 

Itens Observados P1 - Total P2 - Total Período Total

(1) Faturamento de Serviços Tarifados 23.686.832 8.118.618 31.805.451

(2) Estimativa de faturado não arrecadado -169.608 -58.128 -227.736

(-) Estimativa de inadimplência pós-Revisão (0,72%) -169.576 -58.122 -227.699

(-) Descontos concedidos -31 -6 -37

(3) Estimativa de arrecadação = (1) + (2) 23.517.224 8.060.490 31.577.715

(4) Estimativa do impacto em % dos  redutores de arrecadação -0,72% -0,72% -0,72%

Fonte: Elaborada pela Arsae com base nas informações do prestador
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pelo atraso na aplicação do reajuste tarifário negativo observado em P2. Extraído o efeito desses 

valores tem-se que tanto em P1 quanto em P2, houve uma realização de faturamento levemente 

abaixo dos valores esperados, ou seja, faturamento ligeiramente a menor em favor dos usuários. Há 

que se observar que o faturamento a maior será compensado junto aos usuários, o que terá 

repercussão futura negativa no faturamento do prestador, em períodos posteriores aos abrangidos 

por esta análise. 

Já a inadimplência, outro fator avaliado, mostrou-se um pouco acima do percentual estimado na 

Revisão Tarifária, contudo, a diferença observada não se caracteriza como um fator capaz de 

desequilíbrio financeiro ao prestador. Por fim, encerrando a análise de mercado do Saae de Passos, 

vale observar a estabilização da distribuição de economias por categoria, após a Revisão Tarifária de 

2016, período de grande reorganização mercadológica. 

4.2 Resultado 

Nesta dimensão, as análises estão voltadas para apurar o Resultado Financeiro do Saae de Passos. 

Busca-se demonstrar a contribuição das receitas e despesas do prestador nas suas disponibilidades 

financeiras e avaliar a efetiva disponibilidade de recursos para realização dos investimentos previstos 

na Revisão Tarifária.  

É importante lembrar, neste ponto, que as variações de mercado observadas no tópico anterior 

impactam diretamente as receitas, potencial e efetiva, do prestador. Em situações de oscilação na 

receita, é recomendada especial atenção à gestão eficiente de recursos para evitar a incorporação de 

gastos desnecessários em períodos de variação positiva de mercado, especialmente aqueles de 

natureza continuada, que em momentos posteriores, de variação negativa, possam reduzir as 

disponibilidades e, consequentemente, o nível de investimentos e o atingimento dos objetivos 

estabelecidos na Revisão Tarifária. Em função disso, será utilizado no decorrer deste tópico o conceito 

de “Referência Ajustada”, que já contempla os reflexos das variações de mercado observadas nas 

expectativas de Receita e Despesa a serem comparadas com aquelas efetivamente incorridas pelo 

prestador. 

Recuperando conceitos discutidos no tópico de Mercado, o faturamento efetivamente realizado em 

cada período pode ser superior ou inferior ao Faturamento de Referência, utilizado em cada Revisão 

ou Reajuste Tarifário. A “Receita de Referência Ajustada” representará a receita que é esperada para 

o prestador em função do faturamento efetivamente realizado (mercado realizado), ou seja, será 

proporcionalmente maior ou menor do que a referência de receita original, conforme o mercado 

apresente crescimento ou redução.   

Na mesma linha, a “Despesa de Referência Ajustada”, refere-se ao nível máximo de despesas que 

poderiam ser suportadas em função do mercado observado. Ou seja, a Referência Ajustada já 

considera o quanto o Saae poderia gastar a mais ou a menos do que a referência de despesas original 

(dependendo da variação do mercado), sem prejuízos à execução do Plano de Investimentos 

estabelecido em Revisão Tarifária ou para o resultado da operação do prestador. 
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Dessa forma, serão realizadas considerações nos subtópicos sobre as receitas e despesas realizadas 

pelo Saae de Passos durante o ciclo tarifário. 

4.2.1 Receitas 

Conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), a receita 

pública é definida em seu sentido amplo como todos os ingressos de recursos financeiros nos cofres 

do Estado, contabilizados como receitas orçamentárias (quando representam disponibilidade 

financeira para o erário) ou extraorçamentárias (quando representam apenas entradas 

compensatórias, sem configurar uma real disponibilidade para o ente público). Em sentido estrito, 

denominam-se públicas apenas as receitas orçamentárias, ou seja, os recursos arrecadados pelo ente, 

que se incorporam ao patrimônio sem ensejar obrigações simultâneas. 

Neste relatório a receita será abordada em seu sentido estrito. Essa informação foi obtida por meio do 

balancete de execução da receita orçamentária, o qual demonstra a receita efetivamente arrecadada, 

ou seja, que, de fato, ingressou às disponibilidades financeiras e pertença ao prestador.  

Quando se fizerem necessários apontamentos sobre receitas extraorçamentárias, estas serão 

denominadas “ingressos extraorçamentários”. 

Estrutura de arrecadação 

A partir dessas informações conceituais, apresenta-se a estrutura de arrecadação do Saae de Passos 

no período compreendido entre março de 2016 e junho de 2017. A Tabela 10 apresenta a receita total 

e a média mensal de receita apuradas em cada período de análise. A receita do prestador é composta, 

primariamente, pela receita tarifária de serviços de água e esgoto, e complementada por outras 

receitas de origem não tarifária, como receitas de capital, multas, tarifas de expediente, rendimentos 

de aplicações financeiras e receitas de serviços não tarifados. 

Tabela 10 – Estrutura de Arrecadação 

 

Receita Tarifária 

A Receita Tarifária é obtida por meio da efetiva prestação dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário. Ela é arrecadada no momento em que o usuário quita os débitos da fatura 

mensal e representa parcela significativa da receita total do prestador (no período de análise, 

aproximadamente 91,8% da receita total). 

Receita P1 P2 Total P1 - Média P2 - Média Total - Média

Tarifária 22.612.391   8.097.334   30.709.725   1.884.366 2.024.334 1.919.358     

 Água 15.141.902   5.373.804   20.515.706   1.261.825 1.343.451 1.282.232     

 Esgoto 7.470.489     2.723.530   10.194.019   622.541    680.883    637.126        

Outras 1.996.833     748.398      2.745.231     166.403    187.100    171.577        

Receita Total 24.609.224   8.845.733   33.454.957   2.050.769 2.211.433 2.090.935     

Fonte: Elaborada pela Arsae com base em informações do prestador.
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Antes da análise da confrontação entre as receitas de referência e as receitas efetivamente realizadas, 

cabe indicar algumas restrições da análise. Nesse sentido, cabe considerar a limitação apresentada 

pelo regime contábil adotado pelo prestador. Ao contabilizar a receita auferida no período pelo regime 

de caixa, perde-se a referência sobre quais períodos referem-se os valores que ingressam nas 

disponibilidades do Saae, o que faz com que a diferença totalizada seja melhor referência comparativa 

do que a diferença por período tarifário. 

A Tabela 11 compara a Receita Tarifária Realizada pelo Saae com a Referência Ajustada (que incorpora 

a oscilação de mercado à receita definida nos ajustes tarifários), em cada período tarifário. Assim, 

durante o ciclo tarifário observou-se que a Receita Tarifária Realizada (ou seja, a receita que 

efetivamente ingressou no caixa do prestador) oscilou bastante, -4,6% abaixo da referência em P1 e 

3,1% acima em P2. 

Tabela 11 – Receita Tarifária: Realizada X Referência Ajustada  

 

O percentual acima da referência observado em P2 pode ser explicado, em boa parte, pelo atraso de 

três meses na aplicação Índice de Reposicionamento Tarifário (impacto de +3,4%) e pela inadimplência 

(estimada em -0,72%), com efeito combinado de aproximadamente 2,7%.  

Já para o P1 o efeito combinado das divergências de faturamento (-0,1%) com a inadimplência (-0,72%) 

explica apenas uma parte (-0,82%) da diferença de -4,6% apresentada. Entende-se que outra parcela 

dessa diferença esteja diretamente relacionada à apuração da receita pelo regime de caixa. Como o 

faturamento de março de 2016 é utilizado como base para definição da Ref. Ajustada de Receita 

Tarifária e a arrecadação do mesmo mês se refere, em boa parte, ao faturamento de fevereiro de 2016 

(que aplicou tarifas inferiores), estima-se que -1,2% da diferença entre a Receita Tarifária Realizada e 

sua referência estejam associados a essa questão. Dessa forma, explicam-se cerca de -2,0% dos -4,6% 

da diferença observada no P1, não tendo sido possível identificar os outros fatores de impacto na 

receita do P1 no contexto dos trabalhos aqui consolidados 

Em resumo, analisando-se todo o período (mar/16 a jun/17), houve uma realização de receita tarifária 

2,7% inferior à sua referência ajustada, o que representou, em termos monetários, uma receita a 

menor em aproximadamente R$ 854 mil.  

Outras Receitas 

São formadas por todas as demais receitas incorporadas às disponibilidades do prestador, de origem 

não tarifária. Dentre outros exemplos, podemos citar as receitas de capital, multas, tarifas de 

expediente, rendimentos de aplicações financeiras e serviços não tarifados.  

Receita Tarifária P1 P2 Total P1-Média P2-Média Total - Média

Realizada 22.612.391   8.097.334   30.709.725   1.884.366 2.024.334 1.919.358     

Ref. Ajustada 23.713.958   7.850.738   31.564.697   1.976.163 1.962.685 1.972.794     

Diferença -1.101.567 246.596 854.971-        91.797-      61.649      53.436-          

Diferença % -4,6% 3,1% -2,7% -4,6% 3,1% -2,7%

Fonte: Elaborada pela Arsae com base em informações do prestador.
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A Tabela 12 apresenta a comparação entre a referência ajustada de receitas de origem não tarifária e 

a sua efetiva realização. 

Tabela 12 – Outras Receitas: Realizada X Referência Ajustada

 

Observa-se que houve nos períodos tarifários analisados uma realização de outras receitas superior à 

referência ajustada, acumulando uma diferença total de 41,1% no período. 

Observa-se que as principais rubricas responsáveis pela arrecadação com outras receitas pelo Saae de 

Passos referem-se a “multas por atraso em pagamentos” e “outras indenizações”, correspondendo 

por, aproximadamente, 56% dos valores faturados nesse grupo. 

 Considerações sobre Receitas 

Demonstrados a estrutura de arrecadação e o comportamento de seus componentes ao longo do 

período estudado, a Tabela 13 aponta uma realização de receita total praticamente em linha com a 

sua referência ajustada (apenas 0,2% inferior). A relevante diferença de receita tarifária observada em 

P1 foi posteriormente compensada pela realização acima do projetado pelo grupo de Outras Receitas 

e pela receita tarifária adicional auferida em P2, em função das não conformidades observadas. Cabe 

lembrar que a repercussão positiva obtida por este último fator deve ser compensada em períodos 

posteriores, por repercussões negativas em faturamento (devolução a usuários) e, 

consequentemente, na receita. 

Tabela 13 – Receita Total: Realizada X Referência Ajustada 

 

4.2.2 Despesas 

Antes de apresentar as análises realizadas sobre as despesas do Saae de Passos, são feitas algumas 

considerações sobre as fontes de informações adotadas pela Agência.  

Com relação à apuração das despesas realizadas, indica-se que, embora as informações contábeis 

utilizadas sejam de natureza orçamentária, os estudos consideraram a despesa realizada no momento 

de sua liquidação, independente do exercício financeiro em que tenham sido empenhadas. Como 

Outras Receitas P1 P2 Total P1-Média P2-Média Total-Média

Realizada 1.996.833     748.398      2.745.231     166.403    187.100    171.577        

Ref. Ajustada 1.427.647     517.886      1.945.534     118.971    129.472    121.596        

Diferença 569.186 230.512 799.698 47.432      57.628      49.981          

Diferença % 39,9% 44,5% 41,1% 39,9% 44,5% 41,1%

Fonte: Elaborado pela Arsae com base em informações do prestador.

Receita Total P1 P2 Total P1-Média P2-Média Total-Média

Realizada 24.609.224   8.845.733   33.454.957   2.050.769 2.211.433 2.090.935     

Ref. Ajustada 25.141.606   8.368.624   33.510.230   2.095.134 2.092.156 2.094.389     

Diferença -532.382 477.108 -55.273 44.365-      119.277    3.455-            

Diferença % -2,1% 5,7% -0,2% -2,1% 5,7% -0,2%

Fonte: Elaborada pela Arsae com base em informações do prestador.



 

Passos-MG                                                                                                                       PROCESSO GFE Nº 05/2016 

ARSAE-MG. Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º andar   |   CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG 

Telefones: (31) 3915-8133 / 3915-8119 / 3915-8112 | www.arsae.mg.gov.br 

 

25 

 

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

consequência, as despesas empenhadas e eventualmente não liquidadas durante o respectivo 

exercício financeiro foram incorporadas ao mês referente à correspondente liquidação, quando o 

prestador, de fato, tem uma obrigação efetiva em honrar o compromisso.  

Passando-se à apresentação dos dados, a Tabela 14 apresenta uma comparação entre a despesa total15 

efetivamente realizada e aquela que representa a Referência Ajustada para cada período de estudo. 

Tabela 14 - Despesa Total: Realizada X Referência Ajustada 

 

Reforça-se um aspecto relevante para a intepretação dos números da Tabela 14: a Referência Ajustada 

já considera os ajustes esperados nos gastos do prestador, em função das variações observadas no 

mercado. Como demonstrado na tabela, houve realização a menor de despesas em P1 e P2, 

acumulando uma realização a menor de 16,8% ou R$ 5,5 milhões.  

Após a apuração do valor agregado, segue-se com a avaliação da distribuição dos recursos, por 

natureza dos custos e a sua adequação ao planejamento original. A Tabela 15 apresenta a abertura da 

Despesa Total em quatro grupos: Despesas Operacionais, Despesas de Impostos e Taxas, Custos de 

Capital e Destinações Específicas16.  

                                                        
15 Os estudos aqui apresentados incluem as despesas consideradas para fins regulatórios e excluem aquelas despesas glosadas e 

relacionadas a multas, indenizações, autoconsumo e outros custos não considerados pela Agência que não foram incluídas nas projeções 

da Revisão e representam menos de 0,60% sobre os valores aqui apresentados. 
16 Nesse grupo de despesa considera-se apenas os dispêndios relacionados ao Programa de Desenvolvimento e Gestão. Os valores 
relacionados à Compensação da Tarifas Social não transitam pelas contas contábeis de despesas por tratar-se de compensação por perda de 
faturamento mediante a realização de saques da conta bancária específica ou de transferências de valores desta conta para conta bancária 
de livre movimentação do prestador. Configuram-se, portanto, como permutações entre elementos do ativo, e não como despesas. 

Despesa Total P1 P2 Total P1 - Média P2 - Média Total - Média

Realizada 20.168.628  7.294.146   27.462.774   1.680.719 1.823.537 1.716.423    

Ref. Ajustada 24.755.370  8.239.343   32.994.712   2.062.947 2.059.836 2.062.170    

Diferença 4.586.742-    945.196-      5.531.938-     382.228-    236.299-    345.746-       

Diferença % -18,5% -11,5% -16,8% -18,5% -11,5% -16,8%

Fonte: Elaborada pela Arsae com base em informações do prestador.
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Tabela 15 – Despesas por Natureza  

 

A Tabela 15 traz descriminada por grupos a variação ante aos valores de referência. Com relação às 

Despesas Operacionais, apesar de serem consideradas de difícil gerenciamento pelo prestador, 

apresentaram realização acumulada 3,2% menor do que a sua referência. Ao final, o patamar de 

realização deste tipo de despesas representa uma “economia” de aproximadamente R$ 693 mil para 

utilização em outros grupos de despesa ou na formação de caixa. 

Dentre os seus componentes, os itens com maior impacto na estrutura de custos do prestador são os 

custos com pessoal e energia elétrica. Juntos, eles são responsáveis por 69,2% do valor total realizado 

pelo grupo, sendo a energia elétrica o principal fator para a realização a menor das Despesas 

Operacionais (os gastos acumulados com energia elétrica foram 11,7% inferiores à referência para o 

período agregado). 

A variação, item a item, dos componentes das Despesas Operacionais está detalhada no Anexo I deste 

documento. 

Os montantes observados nos demais grupos de despesas se apresentaram abaixo dos valores de 

referência (limites suportados pelo patamar de faturamento).  A destinação de recursos abaixo do 

esperado poderia ser um indicativo de melhoria na gestão dos recursos, caso estivesse ligada a 

consumo de recursos com custos operacionais, contudo, no caso do Saae de Passos, uma avaliação 

mais atenta indica a persistência de dificuldades nesse sentido. 

Grupos P1 P2 Total P1 - Média P2 - Média Total - Média

Realizadas 15.417.592  5.475.460   20.893.051   1.284.799 1.368.865 1.305.816    

Ref. Ajustada 16.364.341  5.221.884   21.586.225   1.363.695 1.305.471 1.349.139    

Diferença 946.749-       253.576      693.173-        78.896-      63.394      43.323-         

Diferença % -5,8% 4,9% -3,2% -5,8% 4,9% -3,2%

Realizadas 707.299       247.879      955.178        58.942      61.970      59.699         

Ref. Ajustada 736.796       230.959      967.755        61.400      57.740      60.485         

Diferença 29.497-         16.920        12.577-          2.458-        4.230        786-             

Diferença % -4,0% 7,3% -1,3% -4,0% 7,3% -1,3%

Realizadas 4.008.841    1.431.115   5.439.956     334.070    357.779    339.997       

Ref. Ajustada 7.286.832    2.664.918   9.951.750     607.236    666.230    621.984       

Diferença 3.277.991-    1.233.803-   4.511.794-     273.166-    308.451-    281.987-       

Diferença % -45,0% -46,3% -45,3% -45,0% -46,3% -45,3%

Realizadas 34.896         139.692      174.588        2.908        34.923      10.912         

Ref. Ajustada 367.401       121.581      488.982        30.617      30.395      30.561         

Diferença 332.505-       18.111        314.394-        27.709-      4.528        19.650-         

Diferença % -90,5% 14,9% -64,3% -90,5% 14,9% -64,3%

Fonte: Elaborada pela Arsae com base em informações do prestador.

Destinações Específicas Destinações Específicas - Médias

Capital Capital - Médias

Operacionais Operacionais - Médias

Impostos e Taxas Impostos e Taxas - Médias
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A baixa destinação de recursos a proteção de mananciais (presente no grupo “Impostos e Taxas” com 

o título de “Lei Piau”, realização 19,2% abaixo dos valores de referência), aos custos de capital (com 

destaque para a baixa realização de ações de investimento) e às destinações específicas (dado o início 

tardio do Programa de Desenvolvimento e Gestão) indicam a presença de limitações para realizar 

ações estruturais, tanto em empreendimentos operacionais quanto relacionadas a melhorias na 

gestão, no curto prazo. 

Destaca-se, ainda na Tabela 13, a realização da parcela associada a custos de capitais 45,4% inferior à 

sua referência ajustada. Essa realização a menor totaliza, em valores absolutos, R$ 4,5 milhões, ante a 

um valor esperado pouco abaixo de R$ 10 milhões. Cabe observar que dentre os custos de capital a 

maior parte dos recursos são destinados a investimentos, indispensáveis para a ampliação de 

abrangência e qualidade dos serviços, o que sugere que, tanto quanto possível, as ações desse grupo 

sejam integralmente realizadas. 

Em resumo, a análise conjunta das Tabelas 14 e 15 aponta para uma realização de despesas abaixo dos 

valores de referência, 16,8% ou R$ 5,5 milhões abaixo da Referência Ajustada, deveu-se basicamente 

a não destinação de recursos a ações de investimento, proteção de mananciais e melhorias 

administrativas (Programa de Desenvolvimento e Gestão) previstas para o período, em que pese as 

despesas operacionais terem sido mantidas em patamar adequado a esta destinação. 

4.2.3 Resultado Regulatório 

Neste tópico, faz-se a consolidação das avaliações anteriores relacionadas às receitas e às despesas 

auferidas pelo Saae de Passos no período analisado. 

A receita total mostrou-se próxima ao patamar estabelecido pela Revisão e Reajustes Tarifários 

realizados pela Arsae e às variações de mercado, com frustração de apenas 0,2% do valor de referência 

acumulado do período. A frustração de receitas teria sido maior caso tivesse sido aplicado 

tempestivamente o Reajuste Tarifário de 2017, ou não houvesse contribuição positiva para a receita 

total por parte do grupo de Outras Receitas, que superou sua Referência Ajustada em 41,1%. 

Quanto à destinação dos recursos, no âmbito geral, apresentaram montante abaixo das referências 

ajustadas, com realização 16,8% inferior ao que seria suportado pelo patamar de faturamento 

realizado. Há que se observar, como será detalhado adiante, que o prestador se encontrava em 

situação de baixa liquidez no início do período abrangido por este relatório, o que provavelmente foi 

um dos motivadores dessa menor realização.  

As Despesas Operacionais apresentaram comportamento interessante, sinalizando uma conjuntura 

econômica mais favorável (redução das tarifas médias de energia elétrica pagas pelo Saae), ganho de 

produtividade proporcionado pela gestão de alguns insumos (principalmente material de tratamento) 

e por prudência do prestador, ao manter seu patamar de custos relativamente baixo, mesmo em uma 

perspectiva de elevação do consumo dos usuários. Como resultado o prestador que manteve os custos 
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3,2% abaixo aos seus valores de referência. Por outro lado, os Custos de Capital, em especial as ações 

de investimento, totalizaram uma frustração de 45,4% no total de dispêndios.  

Efetuando-se o confronto entre a receita total e a despesa total, chega-se ao Resultado Regulatório17, 

advindo da execução orçamentária, conforme demonstrado na própria Tabela 16. 

Tabela 16 – Resultado Regulatório  

 

O Resultado Regulatório mostra o quanto as atividades operacionais (nesse caso, agregadas as receitas 

de serviços e outras receitas) do prestador contribuíram para a variação das suas disponibilidades no 

período. A Tabela 16 evidencia que a operação do Saae, no período em análise, gerou recursos, além 

dos consumidos pelas suas atividades, em R$5,9 milhões. 

4.2.4 Disponibilidades 

Neste momento, procura-se verificar a evolução das disponibilidades do Saae de Passos no decorrer 

do ciclo tarifário, conforme demonstrado na Tabela 17. 

Tabela 17 – Disponibilidade Financeira Efetiva18

 

Observa-se, na Tabela 17, os valores de disponibilidade efetiva do prestador logo antes do início de P1 

e ao final de cada período de análise (P1 e P2). De acordo com os dados apresentados observa-se que, 

no início do ciclo tarifário, o Saae de Passos apresentava uma situação bastante delicada do ponto de 

                                                        
17 Para a apuração do Resultado Regulatório, considerando-se as limitações de informações contábeis enfrentadas, foram adotadas as 
seguintes premissas: (1) as receitas foram consideradas conforme arrecadação e (2) as despesas foram consideradas na medida e m que 
foram liquidadas, ou seja, no momento em que se tornam uma obrigação efetiva, sem, que tivesse que ocorrer, necessariamente um 
simultâneo desembolso financeiro. As despesas não relacionadas diretamente às atividades operacionais do Saae de Passos, como multas e 
juros, decisões judiciais, entre outros, também não são consideradas para esse cálculo.  

18 Ressalta-se que a Tabela 15 foi confeccionada com dados provenientes dos demonstrativos contábeis do Saae de Passos já migrados para 
o MCASP e que, apesar de não estarem atendendo plenamente aos requisitos definidos pela Arsae, já permitiram essas informações no 
processo de migração em andamento. 

Resultado da Operação P1 P2 Total P1 - Média P2 - Média Total - Média

Receita Total 24.609.224 8.845.733 33.454.957 2.050.769  2.211.433 2.090.935   

Despesa Total (-) 20.168.628 7.294.146 27.462.774 1.680.719  1.823.537 1.716.423   

Resultado 4.440.596   1.551.587 5.992.183   370.050     387.897    374.511      

Fonte: Elaborada pela Arsae com base em informações do prestador.

fev/16 fev/17 jun/17

Recursos Correntes de Livre Destinação 402.928      4.101.719 6.251.719   

Recursos Vinculados à PDG -             225.922    321.239      

Recursos Vinculados à 

Compensação da Tarifa Social -             319.374    323.103      

Obrigações 827.777      741.862    1.113.803   

Valores Restituíveis 95.652        110.390    124.398      

Disponibilidade Efetiva 520.500-      3.249.467 5.013.517   

Comprometimento Financeiro 229,18% 20,78% 19,81%

Fonte: Elaborado pela Arsae com base em informações do prestador.
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vista de liquidez. Os valores em caixa não eram suficientes para a liquidação das obrigações já 

assumidas pelo prestador, com comprometimento financeiro acima dos 229%19.  

Durante o período analisado houve uma evolução positiva no quadro financeiro do Saae, sendo que, 

nos momentos mensurados, ao final de P1 e P2, o comprometimento financeiro do prestador (sem 

considerar os recursos vinculados às Destinações Específicas) era de 20,78% e 19,81%, 

respectivamente. 

A disponibilidade efetiva de recursos de livre movimentação do prestador evoluiu de 

aproximadamente R$ 520 mil negativos, no início do período de análise, para aproximadamente R$ 

5,0 milhões em recursos de livre movimentação ao seu final, devendo ser considerados ainda a 

existência de aproximadamente R$ 644 mil em recursos com destinação vinculada às DE’s.  

Outro ponto importante é que a Tabela 15 permite complementar a análise realizada no que tange ao 

resultado regulatório do prestador. Durante o período de análise é perceptível o foco do prestador na 

melhora da liquidez em detrimento a execução de investimentos. Fato que comprova esse esforço é 

que, enquanto observa-se um resultado regulatório próximo a R$ 6,0 milhões no período agregado, a 

variação de caixa do Saae de Passos, no mesmo período20, foi de aproximadamente R$ 6,1 milhões. 

A priorização de acumulo de recursos em caixa fazia sentido no início do ciclo, devido a delicada 

situação vivida pelo Saae de Passos. Porém, uma vez estabilizada a liquidez do Saae em patamar 

confortável, não faz sentido acumulação de recursos para além daqueles necessários ao giro de suas 

operações, em detrimento a ações de ampliação e melhorias dos serviços prestados. 

4.2.5 Considerações finais sobre o resultado regulatório 

As receitas totais apuradas pelo prestador em seus demonstrativos contábeis totalizaram R$ 33,4 

milhões, valor um pouco abaixo da referência ajustada para o período em análise, R$ 33,5 milhões. 

Desse montante, as receitas originadas de serviços tarifados representaram uma fatia de 91,8%, e 

apresentaram-se abaixo da referência ajustada, em um montante acumulado de aproximadamente R$ 

855 mil, representando 2,7% abaixo do valor de referência. Já as receitas de origem não tarifária 

excederam a referência ajustada em aproximadamente R$ 800 mil, compensando totalmente o déficit 

de arrecadação observado nas receitas tarifárias. 

As despesas totais mostraram-se abaixo dos valores de referência ajustados em R$ 5,5 milhões, sendo 

a frustração na realização de dispêndios concentrada no Custos de Capital, responsáveis por 81,6% 

desse montante. Ao avaliarmos o Resultado Regulatório neste contexto, com enfoque nos ingressos e 

                                                        
19 Nessa seção, cabe mencionar que houve mudança na base de dados utilizada em relação à análise apresentada no Relatório CRFEF/ GFE 
06/2016. No relatório anterior buscou-se os dados baseados nos balancetes orçamentários do prestador, já neste relatório, devido a 
disponibilidade de informações com foco patrimonial, buscou-se adotar dados mais próximos do regime competência. Por esse motivo, 
algumas informações de origem orçamentária não são aqui consolidadas, repercutindo em um nível de comprometimento para o mês de 
fevereiro de 2016 diferente da referência anterior, ainda que compatível com as obrigações já assumidas em função da liquidação de gastos. 
20 Nesse ponto são agregados os valores de recursos correntes de livre destinação e os recursos vinculados às DE’s. 
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dispêndios considerados na Revisão Tarifária de 2016, observou-se um superávit regulatório superior 

a R$ 5,9 milhões.  

Por fim, os valores consolidados na Tabela 17 apontam para a priorização de elevação da liquidez 

financeira do Saae de Passos ante a realização de ações de investimento, ponto que será explorado 

em análises posteriores, neste relatório. 

4.3 Investimentos 

Para fins de análise da realização de investimentos por parte do Saae de Passos, tomou-se como base 

as ações selecionadas e aprovadas pela Revisão Tarifária de 2016, destacadas por meio da Nota Técnica 

CRFEF/GRT 02/2016. O Plano de Investimentos (PI) abrange 11 ações, compreendendo iniciativas de 

melhorias operacionais, expansão dos serviços e manutenção de infraestrutura. 

Inicialmente o PI foi pensado para ser plenamente atendido num intervalo de 12 meses, entre março 

de 2016 e fevereiro de 2017, porém, devido às dificuldades financeiras do Saae, constatadas no final 

do último ciclo tarifário, e também pela decisão de realizar a Revisão Tarifária do prestador após um 

período mínimo de 2 anos, optou-se pela manutenção do mesmo plano de investimentos para o 

período entre março de 2017 a fevereiro de 2018. 

O Saae informou à Agência, por meio de relatórios gerenciais, a realização de investimentos por parte 

da Autarquia. A Tabela 18 apresenta os investimentos totais realizados no período, comparando-os 

com o montante de recursos previsto para a realização de investimentos, durante o ciclo tarifário21. 

Pode-se observar a distribuição dos investimentos por ação prevista no Plano de Investimentos, com 

a tabela indicando os recursos liquidados entre março de 2016 a junho de 2017. Observam-se também 

os percentuais do valor liquidado acumulado em relação ao previsto para o ciclo tarifário. 

Tabela 1822 – Investimento – valores acumulados mar/2016 – jun/2017

 

                                                        
21 O Plano de Investimento homologado pela Arsae-MG previa a cobertura completa dos dispêndios através de recursos tarifários. 
22 Em valores correntes (sem atualização monetária), conforme dados gerenciais de acompanhamento de investimentos do prestador. 

P1 P2 Total

1 Elaboração do Plano Diretor de Água e de Esgoto 160.000            -                       -                       -                      

2 Aquisição de conjunto motobomba e transformador para o Sistema Rio Grande 350.000            427.778               5.259                   433.037              

3 Substituição de hidrômetros - 1ª etapa 600.000            110.342               -                       110.342              

4 Aquisição de conjuntos motobombas e paineis para a captação do Sistema Bocaina 581.482            38.342                 -                       38.342                

5 Recuperação na estrutura dos reatores da ETE 500.000            -                       2.000                   2.000                  

6 Elevatória Coimbras-1ª Booster 875.575            -                       -                       -                      

7 Elevatória Coimbras-2ª Reservatório 625.425            -                       39.200                 39.200                

8 Injeção de poliuretano no reservatório de 2.000 m³ 500.000            -                       -                       -                      

9 Aquisição de reservatório metálico 200 m³ bairro Aclimação 150.000            189.900               -                       189.900              

10 Projeto Executivo e Estrutural ETE 20.000              -                       -                       -                      

11 Substituição de hidrômetros - 2ª etapa 138.000            -                       35.880                 35.880                

22 TOTAL 4.500.482       766.362             82.339               848.701            

13 Outros 361.756               238.536               600.293              

0,0%

26,0%

18,9%

6,6%

0,4%

0,0%

6,3%

0,0%

126,6%

0,0%

123,7%

18,4%

Ação Custo Previsto 

Liquidado (mar/2016 a jun/2017) %  de Desembolso 

Acumulado

( / Previsto Total)

Fonte: Cálculos da Arsae a partir de dados do prestador
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Se considerado o montante total, o Saae liquidou apenas R$ 848.701 (18,9%) do montante previsto 

para o ciclo, o que sinaliza a presença de dificuldades para priorização, execução e/ou controle das 

ações de investimento acordadas para o ciclo tarifário. 

Observa-se, a partir dos dados da Tabela 18, que foi dada prioridade ao grupo de melhorias 

operacionais nos sistemas de água (aquisição de conjunto moto bomba e dispositivos associados para 

o Sistema Rio Grande e para o Sistema Bocaina, substituição de hidrômetros - 1ª etapa e 2ª Etapa e 

aquisição de reservatório metálico - bairro Aclimação), tendo sido destinado a este grupo 95% dos 

recursos alocados a ações integrantes do plano de investimentos.  

À parte do PI homologado pela Arsae, percebe-se a destinação de um montante significativo de 

recursos para ações de investimento não previstas inicialmente. Os dados gerenciais fornecidos pelo 

prestador e consolidados na Tabela 18 indicam dispêndios próximos a R$ 600 mil nesse grupo.  

Em tratativas e visita técnica junto ao prestador, foi sinalizado pelo Saae um avanço maior nas 

iniciativas do que os dados gerenciais da Tabela 18 apresentam, podendo ser citado como exemplo o 

avanço alcançado na aquisição de hidrômetros. Por outro lado, e possivelmente de forma relacionada, 

os registros contábeis do Saae demonstram um gasto adicional em investimentos da ordem de R$534 

mil, que, acrescidos dos gastos detalhados pela Tabela 18, perfazem um total de investimentos da 

ordem de R$ 2 milhões. Nesse contexto fica dificultado, portanto, um acompanhamento mais efetivo 

dos avanços do plano de investimentos, tanto por parte do prestador, quanto por parte da Agência e 

demais interessados. Constata-se, portanto, a necessidade de aprimoramento dos controles gerenciais 

internos, para eliminação deste tipo de inconsistência23.  

Cabe ressaltar que, devido ao período restante entre as análises do presente relatório e o fim do ciclo 

tarifário (8 meses) ainda é possível um maior avanço na realização do PI previsto. A existência de 

processos licitatórios para parte das ações e o fato de outras estarem em execução corroboram nesse 

sentido. Observa-se que, conforme demonstrado na dimensão “Resultados”, há disponibilidade de 

recursos em caixa para o atendimento do PI acordado na Revisão Tarifária. 

Contudo, as dificuldades apresentadas até o momento sugerem a necessidade de aprimoramento do 

planejamento e controle de investimentos para o próximo ciclo. Com a aproximação da próxima 

revisão, é de fundamental importância que o prestador adeque o seu plano de investimentos do 

próximo ciclo às necessidades mais imediatas do município, com prioridade para aquelas que tenham 

sido sinalizadas no contexto do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município de Passos, 

que ainda se encontra em fase de elaboração.  

Tendo as necessidades identificadas no contexto do PMSB como referência, utilizando-se dos 

aprendizados trazidos pelo planejamento atual, de uma cuidadosa avaliação de valores e fontes de 

recursos envolvidos e aprimorando o controle da sua execução, o plano de investimentos para o 

período abrangido pela próxima Revisão Tarifária tende a ganhar em efetividade. 

                                                        
23 Até o fechamento deste relatório não havia sido identificada a fonte de divergência aqui referida. Os aprimoramentos deste tipo de 
controle por parte do prestador serão acompanhados pela Arsae e oportunamente relatados. 
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Lei Piau 

A Lei nº 12.503, de 30 de maio de 1997, conhecida como Lei Piau, criou o Programa Estadual de 

Conservação da Água. Essa lei tem o intuito de “proteger e preservar os recursos naturais das bacias 

hidrográficas sujeitas a exploração com a finalidade de abastecimento público ou de geração de 

energia elétrica”. Para que isto ocorra, os prestadores abrangidos pela lei devem investir, no mínimo, 

o equivalente a 0,5% da receita operacional apurada no exercício anterior, em projetos de proteção e 

preservação ambiental da bacia utilizada. 

O Saae informa dispêndios relacionados à proteção e preservação do Ribeirão Bocaina da ordem de 

R$ 120.00024, realizados por meio de acordos de cooperação técnica firmados pela Autarquia. O 

prestador mantém um acordo de cooperação técnica com o Rotary Club e a Prefeitura. 

4.4 Controles e Riscos 

Controles internos adequados são essenciais para que as instituições consigam atingir objetivos, 

sustentar e melhorar o seu desempenho e gerir os riscos envolvidos em sua operação. Quando 

estrutura e procedimentos de planejamento e controle estão presentes na medida adequada à 

organização, a gestão da operação, o atingimento e a publicidade de resultados e a conformidade com 

os aspectos regulatórios pertinentes são, em boa medida, facilitados. 

Por esses motivos, este tópico aborda os controles internos identificados no Saae, sua evolução, sob a 

perspectiva desta análise, e os riscos atuais e potenciais das limitações eventualmente presentes 

nesses controles. Adota-se abordagem bastante simplificada, com percepções produzidas a partir das 

interações e estudos que subsidiaram as análises apresentadas, não sendo esta avaliação resultante 

de auditoria, mapeamento de estruturas e fluxos ou processo similar. Vale observar também que os 

pontos aqui colocados não consideram aspectos técnico-operacionais dos serviços prestados, 

concentrando-se nos aspectos econômico-financeiros. 

Isso posto, destacam-se as percepções sobre os controles e riscos identificados e sua evolução. 

Percebem-se esforços do Saae de Passos no sentido de atender a orientações da regulação e 

fiscalização da Arsae. O Programa de Desenvolvimento e Gestão, implementado como uma das 

iniciativas da Revisão Tarifária de 2016, tem proporcionado melhor atendimento das demandas 

regulatórias, principalmente na tempestividade do envio de dados mercadológicos e gerenciais.  

Por outro lado, como sinalizado no tópico investimentos, persistem inconsistências em parte das 

informações gerenciais e notou- se pouco avanço na melhoria qualitativa das informações contábeis. 

Ainda se encontra em processo de implementação o MCASP, para incorporação ao plano de contas 

das solicitações da Contabilidade Regulatória feitas pela Arsae no ciclo tarifário anterior. Além disso, 

                                                        
24 Valor total informado para o período analisado – março de 2016 a junho de 2017. 
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ainda estão pendentes de implementação os controles contábeis relacionados às Destinações 

Específicas definidos na Revisão Tarifária de 2016. 

Dessa forma, apesar da evolução percebida, ainda cabem melhorias no atendimento das demandas da 

Agência. As demandas não visam apenas prover informações completas e consistentes ao regulador, 

sendo vistas pela Agência como de grande relevância no apoio ao aprimoramento do desempenho 

financeiro e operacional do prestador e para a promoção da transparência e da prestação de contas 

do Saae aos usuários. 

No aspecto financeiro, ao final do período analisado, é notória a melhora na situação do prestador, 

apresentando um quadro de liquidez bastante positivo ante ao fim do último ciclo tarifário. Porém, o 

sacrifício imposto para o atingimento dessa situação - a baixa realização das ações investimento 

acordadas no PI - não deve ter duração prolongada para além do necessário. Entende-se que nesse 

momento, na medida em que a liquidez se estabilize em patamar razoável, o Saae deva revisitar a 

questão, retomando progressivamente a realização de investimentos, ainda que sem se descuidar da 

sua liquidez, de forma a manter um bom equilíbrio entre segurança financeira e realização de 

investimentos. 

Permanecem dificuldades indicadas anteriormente quanto ao planejamento e controle da execução 

dos investimentos, reforçando a relevância da criação e implementação de mecanismos institucionais 

para viabilização das iniciativas acordadas. 

Nesse contexto, alguns problemas relevantes diagnosticados na Revisão Tarifária de 2016 persistem 

no período abrangido por este relatório: 

 Parque de hidrômetros antigo impactando negativamente no controle de perdas; 

 Necessidade de reposição de ativos, dada a operação de equipamentos e redes antigas e 

depreciadas, com elevação dos custos de operação e manutenção. 

Durante o período analisado ainda são percebidas dificuldades das unidades gestores do Saae de 

Passos no entendimento e intepretação de normas e das relações de regulação. O atraso na aplicação 

do reajuste tarifário definido pela Arsae em 201725 pode ser citado como exemplo com impacto 

negativo, do ponto de vista regulatório. É importante que o Saae busque seguir avançando no trato 

dos aspectos regulatórios envolvidos na prestação dos serviços, mitigando não conformidades como a 

citada e atentando para questões relacionadas à eficiência na alocação de recursos e priorização de 

ações, permitindo, assim, que se consolide uma base sobre a qual possa se avançar mais firmemente 

na ampliação da abrangência e da qualidade dos serviços. 

Atualmente, o Saae de Passos conta com uma ferramenta de gestão auxiliar para o enfretamento dos 

desafios presentes na sua administração, o Programa de Desenvolvimento e Gestão, que propicia 

recursos de consultoria externa para diagnóstico do estágio atual e a implementação de processos e 

                                                        
25 O reajuste tarifário deveria ter sido aplicado às tarifas em março de 2017 e foi aplicado apenas em junho de 2017. Em função disso, e do 
fato de tal reajuste ter impacto médio negativo, estão em curso na Agência tratativas visando à restituição de valores por parte do Saae de 
Passos aos seus usuários, que posteriormente terão impacto negativo no caixa do prestador.  
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procedimentos de apoio à gestão.  É fundamental que se assegure o melhor aproveitamento possível 

desse Programa, pelos benefícios que ele pode trazer para o aprimoramento de mecanismos internos 

de planejamento, controle e gestão. A exploração efetiva desse recurso pode trazer importantes 

benefícios para o Saae, como: 

 Atuação facilitada da direção da Autarquia, em especial em situações que envolvam ajustes de 

planejamento, controle de execução de projetos); 

 Propiciar maior confiabilidade de informações, dando condições para o aprimoramento da 

gestão do Saae, como um todo; 

 Maior acesso e melhor controle de recursos tarifários ou não-onerosos, criados pela Arsae ou 

disponibilizados por órgãos governamentais; 

 Melhores condições para a percepção de incentivos financeiros de origem regulatória, pela 

maior facilidade no acompanhamento e cumprimento de metas de eficiência estabelecidas; 

 Controle facilitado de conformidade regulatória com normativas ou determinações da 

Agência. 

Por fim salienta-se que a Arsae está à disposição do prestador para a cooperação técnica que seja 

necessária. Espera-se, dessa forma, apoiar o regulado na melhoria consistente e contínua e que, por 

meio de iniciativas que possam ser definidas em conjunto, em breve se possa ter um cenário com 

avanços mais efetivos na prestação dos serviços à população. 
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Equipe Técnica Responsável 

 

 

Cesar Augusto Camargos Rocha 

Gerente de Fiscalização Econômica 

MASP: 1.359.826-3 

 

 

Vinícius Sales Fraga 

Analista de Fiscalização Econômica 

MASP: 1.371.791-3 

 

 

Dirceu Alves Machado Junior 

Analista de Fiscalização Econômica 

MASP: 1.371.333-4 

 

 

De Acordo: 

 

 

Raphael Castanheira Brandão 

Coordenador Técnico de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

ANEXO I – Despesas Operacionais 

 

ANEXO II – Recursos com Destinações Específicas 
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Anexo I – Despesas Operacionais 

As Despesas Operacionais (também chamadas de Custos Operacionais na Revisão Tarifária de 2016) 

consolidam, no contexto deste relatório, tanto os custos operacionais diretamente ligados aos serviços 

prestados como as despesas administrativas do prestador.  Todos os gastos não relacionados a custos 

de capital, impostos e taxas ou a destinações específicas encontram-se agrupados neste trabalho como 

despesas operacionais.  Estão agrupados aqui, portanto, os dispêndios com energia elétrica, material 

de tratamento, combustíveis e lubrificantes, telefonia, pessoal, serviços de terceiros, materiais, 

comercialização, manutenção, comunicação e outras despesas gerais. 

Apesar da heterogeneidade de comportamento dos itens, em última instância todos os componentes 

dos custos operacionais são gerenciáveis em alguma medida, com a melhoria da eficiência no uso de 

insumos, na negociação dos preços, ou em ambos. 

A Tabela 1 Anexos apresenta a comparação entre os valores incorridos para cada item e sua Referência 

Ajustada. Como já explicado anteriormente, a Referência Ajustada indica o nível máximo de despesas 

que poderiam ser suportadas em função do mercado observado, sem prejuízo para os investimentos 

ou o resultado esperado para o prestador. 
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Tabela 1 Anexos – Despesas Operacionais 

 

Itens P1 P2 Total P1 - Média P2 - Média Total - Média

Realizadas 3.994.290    1.321.060   5.315.350     332.858    330.265    332.209       

Ref. Ajustada 4.948.545    1.068.072   6.016.616     412.379    267.018    376.039       

Diferença 954.254-       252.988      701.266-        79.521-      63.247      43.829-         

Diferença % -19,3% 23,7% -11,7% -19,3% 23,7% -11,7%

Realizadas 784.621       160.990      945.611        65.385      40.247      59.101         

Ref. Ajustada 933.433       326.968      1.260.401     77.786      81.742      78.775         

Diferença 148.812-       165.978-      314.790-        12.401-      41.494-      19.674-         

Diferença % -15,9% -50,8% -25,0% -15,9% -50,8% -25,0%

Realizadas 139.786       46.908        186.693        11.649      11.727      11.668         

Ref. Ajustada 147.131       48.561        195.692        12.261      12.140      12.231         

Diferença 7.346-           1.654-          8.999-            612-           413-           562-             

Diferença % -5,0% -3,4% -4,6% -5,0% -3,4% -4,6%

Realizadas 83.290         22.280        105.570        6.941        5.570        6.598           

Ref. Ajustada 97.130         32.734        129.863        8.094        8.183        8.116           

Diferença 13.840-         10.454-        24.294-          1.153-        2.614-        1.518-           

Diferença % -14,2% -31,9% -18,7% -14,2% -31,9% -18,7%

Realizadas 6.739.450    2.418.782   9.158.232     561.621    604.695    572.390       

Ref. Ajustada 7.084.653    2.599.601   9.684.254     590.388    649.900    605.266       

Diferença 345.202-       180.820-      526.022-        28.767-      45.205-      32.876-         

Diferença % -4,9% -7,0% -5,4% -4,9% -7,0% -5,4%

Realizadas 1.647.839    525.555      2.173.395     137.320    131.389    135.837       

Ref. Ajustada 1.680.979    614.083      2.295.062     140.082    153.521    143.441       

Diferença 33.139-         88.528-        121.667-        2.762-        22.132-      7.604-           

Diferença % -2,0% -14,4% -5,3% -2,0% -14,4% -5,3%

Realizadas 917.821       430.235      1.348.056     76.485      107.559    84.253         

Ref. Ajustada 389.656       144.441      534.098        32.471      36.110      33.381         

Diferença 528.164       285.794      813.958        44.014      71.449      50.872         

Diferença % 135,5% 197,9% 152,4% 135,5% 197,9% 152,4%

Realizadas 469.080       170.198      639.278        39.090      42.549      39.955         

Ref. Ajustada 475.952       173.871      649.824        39.663      43.468      40.614         

Diferença 6.872-           3.674-          10.546-          573-           918-           659-             

Diferença % -1,4% -2,1% -1,6% -1,4% -2,1% -1,6%

Realizadas 599.682       375.192      974.874        49.974      93.798      60.930         

Ref. Ajustada 575.404       202.061      777.465        47.950      50.515      48.592         

Diferença 24.279         173.131      197.410        2.023        43.283      12.338         

Diferença % 4,2% 85,7% 25,4% 4,2% 85,7% 25,4%

Realizadas 19.497         677             20.174          1.625        169           1.261           

Ref. Ajustada 7.623           2.785          10.408          635           696           651             

Diferença 11.874         2.108-          9.766            989           527-           610             

Diferença % 155,8% -75,7% 93,8% 155,8% -75,7% 93,8%

Realizadas 22.234         3.583          25.817          1.853        896           1.614           

Ref. Ajustada 23.835         8.707          32.542          1.986        2.177        2.034           

Diferença 1.601-           5.124-          6.725-            133-           1.281-        420-             

Diferença % -6,7% -58,8% -20,7% -6,7% -58,8% -20,7%

Realizadas 15.417.592  5.475.460   20.893.051   1.284.799 1.368.865 1.305.816    

Ref. Ajustada 16.364.341  5.221.884   21.586.225   1.363.695 1.305.471 1.349.139    

Diferença 946.749-       253.576      693.173-        78.896-      63.394      43.323-         

Diferença % -5,8% 4,9% -3,2% -5,8% 4,9% -3,2%

Comunicação Comunicação - Média

Outros Outros - Média

Manutenção Manutenção - Média

Total Total - Média

Fonte: Elaborada pela Arsae com base em informações do prestador.

Serviços Serviços - Média

Materiais Materiais - Média

Comercialização Comercialização - Média

Energia Elétrica Energia Elétrica - Média

Pessoal Pessoal - Média

Material de Tratamento Material de Tratamento - Média

Combustíveis e Lubrificantes Combustíveis e Lubrificantes - Média

Telefonia Telefonia - Média
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Apesar dos principais componentes (energia elétrica e pessoal) do grupo possuírem como 

característica principal o pouco poder de barganha do prestador quanto aos preços praticados por 

fornecedores26, ainda é possível a criação de valor pela gestão eficiente da alocação e do consumo dos 

insumos de produção. Nesse sentido, observou-se, no período de análise agregado, a totalização das 

despesas operacionais R$ 693 mil abaixo da sua referência ajustada, ou 3,2% abaixo do valor total de 

referência. 

Dentre os itens que compõem o grupo de despesas foram observadas elevações expressivas nos 

dispêndios relacionados a alguns itens. O Figura 1 - Anexos, apresenta a variação item a item dos custos 

operacionais acumulados ao longo do período de análise, comparativamente à referência. 

Figura 1 - Anexos –  

Variação Monetária Despesa Operacional ante aos Valores de Referência – por item 

 

No gráfico os itens com variação positiva são aqueles nos quais o valor gasto superou a Referência 

Ajustada e o contrário para os itens com variação negativa. Percebe-se que as principais oscilações 

apresentadas, em termos monetários, foram nos itens, energia elétrica, material de tratamento, 

pessoal e materiais. Devido à restrição de informações gerenciais, as análises subsequentes 

concentram-se nos três primeiros componentes citados. 

Na Figura 2 - Anexos são apresentados os valores mensais médios de consumo de energia elétrica, por 

período. Houve elevação do consumo médio em P1 ante ao período anterior à Revisão (PR), em 3,6% 

e em P2, há um indicativo de diminuição no consumo médio27, enquanto nos dispêndios há a 

observação de elevação de 23,6% ante à Referência Ajustada.  

                                                        
26 No caso específico de autarquias municipais, o componente “Pessoal” pode ser considerado de pouco poder de barganha pelo prestador 
devido à pouca flexibilidade de redução/expansão no quadro de pessoal e às progressões de gastos em função de direitos previstos em lei. 
27 Nesse caso, como P2 representa 4 meses de consumo, fatores sazonais podem influenciar fortemente a análise. 

Fonte: Elaborada pela Arsae com base em informações do prestador.
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Figura 2 Anexos - Média mensal de consumo de energia (kWh) 

 

Dessa forma, o ganho financeiro proporcionado por este componente só poderia possuir como origem 

uma redução na tarifa média paga ao fornecedor do insumo. A Figura 3 – Anexos traz a evolução do 

custo médio pago pelo Saae, agrupado por períodos.  

Figura 3 – Anexos – Custo médio – R$/Kwh 

 

 

Como pode ser percebido houve redução expressiva no custo unitário da energia elétrica para o 

prestador, com queda de 9,8% em P1 em relação a PR. Em P2, o custo manteve-se praticamente 

estável com crescimento de apenas 1,3% em relação a P1. 

 

Figura 2 - Anexos - Média mensal de consumo de energia (kWh)

Fonte: Elaborada pela Arsae com base em informações dos prestador.
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No aspecto operacional, observa-se uma redução constante na proporção de consumo médio de 

energia elétrica pelo Saae de Passos no horário de ponta. No período anterior à Revisão Tarifária, a 

proporção entre consumo de energia no horário de ponta e horário fora de ponta era de 8,71% e 

91,29%, respectivamente, já em P2, esse número passa para 8,08% e 91,92%, indicando ganho de 

produtividade marginal na gestão desse insumo. 

Em material de tratamento, conforme observado na Figura 4 – Anexos, observa-se elevação no custo 

médio por m³ entre o período anterior a Revisão Tarifária (PR) e P1 de 2,59%, indo em direção contrária 

na comparação entre os custos incorridos e a Referência Ajustada, que apresentavam redução de 16%. 

Já em P2, as tendências se alinham, com a redução do custo médio por m³ em 18,0% e a execução de 

50,8% dos dispêndios ocorridos no período ante aos valores de referência. 

Figura 4 Anexos – Custo por m³ tratado com materiais de tratamento  

 

As oscilações observadas podem ter relação direta com mudanças no processo de tratamento de água, 

durante o período analisado, bem como estarem relacionadas com alterações significativas da gestão 

de estoques de insumos do prestador. Em função da forma atual de apropriação de gastos, em regime 

de caixa, e dos possíveis descasamentos temporais entre aquisição e uso desses insumos, torna-se de 

difícil percepção a existência de ganhos ou perdas de produtividade nos gastos com materiais de 

tratamento por parte do Saae de Passos. 

Outra fonte de aparente aumento de eficiência pelo Saae, em relação aos valores estimados pela Arsae 

na Revisão Tarifária, são os custos com pessoal. A variação negativa dos custos incorridos, no período 

agregado ante à Referência Ajustada possui relação direta com o processo de mudança gradativa no 

perfil de servidores do Saae. Desde o último mês do ciclo regulatório anterior (fevereiro de 2016), 

houve a redução de 10% (ou 5 servidores) no número de servidores efetivos do Saae e a contratação 

de 10 novos servidores em regime de contrato por tempo determinado. 

Fonte: Elaborada pela Arsae com base em informações do prestador.
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Esse processo de substituição traz riscos ao prestador, na medida em que se perde na saída de mão de 

obra experiente e especializada. Por outro lado, proporciona ganhos financeiros, visto que os 

servidores contratados possuem remuneração inferior à auferida pelos servidores de carreira. A tabela 

2 – Anexos traz a evolução do quadro de pessoal do prestador. 

Tabela 2 - Anexos – Distribuição do Quadro de Pessoal – Saae de Passos

 

Assim, permanece a impressão de relatórios de análise anteriores, no sentido de que o Saae de Passos 

apresenta uma estrutura de pessoal bastante “enxuta” e produtiva. Uma vez reavaliados e otimizados 

os processos e procedimentos internos, por meio do Programa de Desenvolvimento e Gestão, pode-

se eventualmente identificar necessidades pontuais que venham a sugerir alguma adequação nessa 

estrutura, até mesmo em função do quanto ela é “enxuta”, a confirmar em função do avanço dos 

trabalhos em curso. 

Os ganhos de produtividade demonstrados nessa seção compensaram em sua totalidade a ocorrência 

de custos além dos esperados em outros itens, principalmente em relação a materiais diversos.  

Servidores
N° de 

Servidores

Custo Médio 

Unitário

N° de 

Servidores

Custo Médio 

Unitário

N° de 

Servidores

Custo Médio 

Unitário

Efetivos 55           9.187              51                  9.995           50               11.456           

Contratados 41           1.990              50                  2.402           51               2.825             

Total 96           6.128              101                6.372           101             7.083             

Fonte: Elaborada pela Arsae com base em informações do prestador.

PR P1 P2
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Anexo II – Recursos com Destinações Específicas (DE’s) 

Na Revisão Tarifária de 2016 a Arsae, além fazer a recomposição do valor das tarifas, dentre outros 

aspectos, incluiu recursos tarifários com tratamento regulatório diferenciado, visando assegurar a 

execução de iniciativas previamente acordadas entre o prestador e a Agência. Esses recursos tarifários 

foram denominados “Destinações Específicas” (DE’s), devendo ser transferidos para contas bancárias 

vinculadas, tão logo obtidos via tarifação, com sua utilização / acesso obedecendo a condições de 

controle preestabelecidas pela Agência. 

Foram definidas, neste contexto, duas DE’s para o Saae de Passos: uma relacionada à compensação 

por perdas de faturamento decorrentes da concessão dos benefícios da Tarifa Social (voltada a famílias 

de menor poder aquisitivo) e outra associada à implantação de um Programa de Desenvolvimento e 

Gestão, com o objetivo de contratar consultoria especializada para apoiar o prestador na avaliação e 

no aprimoramento de processos e rotinas de gestão. 

Apresenta-se, aqui, uma visão geral dos resultados alcançados por essas iniciativas, até o momento. 

Cabe observar que, dado o caráter vinculante entre as receitas de DE’s e os seus usos, o 

acompanhamento da sua utilização é realizado pela Agência, em caráter continuado, estando o 

atendimento às normativas estabelecidas fora do escopo deste trabalho e dentro do escopo dos 

relatórios de acompanhamento e fiscalização específicos das DE’s. 

Dessa forma, cada um dos incentivos acima mencionados será analisado neste tópico. 

Compensação Tarifa Social 

A oferta de tarifas diferenciadas a usuários com menor capacidade de pagamento (da categoria social) 

não deve implicar perda de receita tarifária para o prestador e, por esse motivo, é subsidiada pelas 

tarifas de outras categorias de usuários. A parcela do faturamento do prestador relacionada a esse 

subsídio é transferida para a Conta DE (conta bancária específica) no mês subsequente ao da sua 

realização, estando o prestador autorizado ao saque apenas da parcela referente ao subsídio efetiva e 

corretamente concedido aos usuários Tarifa Social cadastrados e habilitados à percepção do benefício. 

Eventuais ajustes entre compensações e transferências são periodicamente calculados pela Agência e 

comunicados ao prestador, que os aplica, assegurando assim a neutralidade dos efeitos do subsídio da 

Tarifa Social sobre a receita tarifária do Saae de Passos. 

O potencial de usuários identificado pela Agência28, no momento da Revisão Tarifária de 2016 com o 

perfil para auferir o benefício no município de Passos era superior a 8 mil famílias, sendo que, no 

momento da revisão, apenas 212 famílias gozavam da redução das suas faturas mensalmente. No 

momento da revisão, apesar de reconhecer o enorme potencial de crescimento do número de 

beneficiados, a Agência também identificou limitações no cadastro comercial do prestador para atingir 

esse contingente, definindo como meta para o ciclo tarifário subsequente o cadastramento de 

                                                        
28 Conforme Relatório Técnico CRFEF/GIE n° 35/2015. 
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aproximadamente 4,3 mil famílias pelo Saae de Passos. Em que pese atender a apenas parte do 

universo, esse patamar de cadastramento já representaria uma evolução significativa com relação ao 

número de beneficiários naquele momento. 

Tendo como base a meta destacada, a Arsae determinou que um percentual de 2,34% da receita 

tarifária seria destinado ao subsídio a ser concedido aos usuários da Tarifa Social, devendo esse 

percentual ser suficiente para a compensação da redução de faturamento do prestador com o avanço 

do cadastramento das famílias.  

O valor correspondente ao subsídio foi adicionado à receita tarifária, o que implicou numa cobrança 

adicional de todos os usuários do Saae para concessão do subsídio aos menos favorecidos. Porém, em 

vez de ter livre acesso a este recurso adicional, o Saae o deposita mensalmente em uma conta 

vinculada, mantendo-o em aplicação financeira e sacando apenas aquela parcela referente aos 

benefícios efetiva e adequadamente concedidos, conforme já referido aqui. 

A Figura 5 – Anexos indica como foi a evolução do cadastramento e faturamento das famílias pelo Saae 

de Passos no período analisado. 

Figura 5 - Anexos – Evolução do cadastramento de famílias na categoria Residencial – Tarifa Social. 

  

O salto inicial observado no início do ciclo tarifário foi viabilizado com o apoio dado ao prestador pela 

Arsae, que o apoiou em cruzamentos de bancos de dados que permitiram a identificação de um total 

de 3.162 famílias com direito ao benefício e já presentes no banco de dados comerciais de faturamento 

do Saae de Passos. 

Conforme abordado na análise da dimensão “Mercado”, a concessão da Tarifa Social implica em 

redução de faturamento pelo prestador, sendo pré-autorizada compensação por meio de saques de 

valores integrantes da conta bancária específica da DE Tarifa Social. A frustação de faturamento 

ocorrida mês a mês é mensurada e sua compensação ao Saae de Passos é assegurada pelos 

Fonte: Elaborada pela Arsae com base em informações do prestador.
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mecanismos previstos na Revisão Tarifária de 2016. A Tabela 3 – Anexos apresenta a evolução dos 

valores referente à TS no período analisado. 

Tabela 3 – Anexos – Evolução Financeira Tarifa Social

 

Percebe-se uma variação negativa na compensação mensal por economia, entre os períodos 1 e 2, de 

0,8%, indicando uma estabilidade nos valores compensados mensalmente.  

Concluindo, percebe-se que, houve uma estabilização, com tendência de leve queda no número de 

famílias beneficiadas com a Tarifa Social, essa tendência reflete diretamente nos valores compensados 

mensalmente pelo Saae de Passos, e indica que não há perda de faturamento além da prevista pela 

Arsae na Revisão Tarifária de 2016. Por outro lado, é notória a falta de avanço no atingimento da meta 

prevista na Revisão Tarifária, inclusive com queda no total de usuários cadastrados. 

Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de mobilização por parte do prestador para superar as 

limitações de informações e de recursos humanos porventura existentes e conduzir ações que 

permitam acelerar o cadastramento das famílias envolvidas, eventualmente com o apoio da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e outros órgãos e entidades locais que possam ajudar a ampliar o 

impacto desse importante benefício social. 

Programa de Desenvolvimento e Gestão 

Durante o último ciclo tarifário, a Arsae observou dificuldades de gestão enfrentadas pelo Saae, 

refletidas em: carência de planejamento, acompanhamento e ajustes de ações; fragilidade das 

informações contábeis e comerciais; desajuste financeiro provocado pela redução de receita e 

aumento de custos; falta de diagnóstico e plano de ação para lidar com crises (escassez hídrica e 

financeira); antecipação de gastos sem contar com recursos suficientes, comprometendo receita 

futura; ausência de indicadores de gestão para acompanhamento; desatenção às normas regulatórias.    

Dado o reduzido quadro de pessoal administrativo do Saae, e entendendo que esforço de gestão pode 

contribuir para a superação dos desafios enfrentados, mesmo com limitação de recursos, a Arsae 

incluiu na Revisão Tarifária de 2016 recursos para a contratação de consultoria especializada em 

gestão, com a função principal de apoiar o prestador no diagnóstico da situação administrativa, 

avaliação de processos contábeis e comerciais e elaboração de análises gerenciais que permitissem 

aproveitar oportunidades de ganho em eficiência, redução de custos e aumento de receita. 

Para isso, a Arsae reservou um percentual de 1,53% da receita do Saae para a destinação específica de 

Programa de Desenvolvimento e Gestão. Este recurso, que deve ser depositado em conta vinculada e 

usado especialmente para este fim, objetiva viabilizar a contratação de uma consultoria especializada 

Itens P1 P2

Economias Beneficiadas (média mensal) 3.105          3.068          

Compensação Financeira Mensal - Tarifa Social 28.081R$    27.511R$    

Compensação mensal por economia (em R$/eco) 9,04R$        8,97R$        

Fonte: Elaborado pela Arsae com base em informações do prestador.
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em gestão empresarial e pública com experiência comprovada e profissionais capacitados para auxiliar 

o Saae. 

Diante dos diversos desafios diagnosticados, optou-se, através de comum acordo entre Saae de Passos 

e a Arsae, pelo enfoque do Programa de Desenvolvimento e Gestão em dois temas: Contabilidade e 

Informações. As entregas vinculadas ao contrato de prestação de serviços foram definidas em edital29 

e Termo de Referência associado. 

O processo licitatório ocorreu ao longo de 2016, tendo sido foi firmado contrato entre o Saae de Passos 

e a empresa vencedora da concorrência, a Tato Consultoria, em 17 de novembro de 2016, sendo que 

as atividades previstas no contrato se iniciaram em 14 de dezembro de 2016. Desde então, as 

atividades da consultoria estão sendo acompanhadas pela Arsae por meio de relatórios de atividades, 

de periocidade mensal, enviado à Agência pelo Saae de Passos, e por meio de reuniões e contatos 

telefônicos. 

No eixo Contabilidade, foram definidas como produtos os itens elaboração de Diagnóstico, Plano de 

Ação, Entregas, Avaliação e Acompanhamento. 

Durante o período de análise, pode-se elencar os seguintes avanços: 

 Construção de um quadro de acompanhamento relatório contábeis demandados pela Arsae, 

com indicação da unidade administrativa responsável e a periocidade esperada pela Agência; 

 Criação dos POP’s (Procedimentos Operacionais Padrão) para extração e envio dos relatórios 

demandados; 

 Implementação, em conjunto com a empresa MGF Informática (prestadora de serviços de TI 

do Saae), de novo módulo contábil com vistas a proporcionar a escrituração contábil conforme 

determinado no MCASP; 

 Início dos processos de readequação dos processos contábeis para implementação do MCASP 

e da Contabilidade Regulatória adotada pela Arsae (foco inicial da contabilização das DE’s e 

das Receitas Tarifárias). 

Pode-se atestar que houve melhoria substancial no atendimento aos prazos de envio das informações 

à Arsae. Por outro lado, foi observado, pelo menos inicialmente, piora na qualidade dos balancetes 

contábeis disponibilizadas, o que gerou excesso de retrabalho, principalmente no 1º trimestre de 

2017. Em função do caráter das inconsistências, presume-se que não foram realizadas consistências 

antes da submissão dos demonstrativos.  

Conforme esclarecimentos da consultoria, as inconsistências foram decorrentes, principalmente, da 

migração do sistema contábil para atendimento dos preceitos contidos no MCASP. Nesse sentido, foi 

possível observar uma diminuição na ocorrência de inconsistências a partir do 2° trimestre de2017, 

período em que ocorreu a migração para nova versão. 

                                                        
29 Edital Saae Passos – MG modalidade Tomada de Preço n° 013/2016. 
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Apesar dos avanços demonstrados, percebe-se que, com os trabalhos desenvolvidos até junho de 

2017, as entregas ainda se encontram distantes dos objetivos finais no eixo Contabilidade, seção 3.1.3 

– “Entregas”, descriminados no termo de referência da contratação e elencados no quadro 1 – Anexos. 

Quadro 1 – Anexos – Acompanhamento Programa de Desenvolvimento e Gestão 

 Entregas Status 

1 Relatório apresentando ineficiências dos processos identificadas 
(gargalos, disfunções e desconexões), análise das causas e efeitos; 
mecanismos de controle e padronização de procedimentos contábeis 
propostos. 

Parcialmente 
atendido 

2 Análise circunstanciada do primeiro balancete emitido pelo SAAE de 
Passos após a implantação das normas de contabilização definidas no 
MCASP e no Manual de Contabilidade Regulatória da ARSAE-MG. 

Pendente – Depende 
da conclusão da 

Entrega 1. 

3 Balancetes mensais do último exercício emitido de acordo com as 
novas regras (MCASP e Contabilidade Regulatória) 

Pendente – Depende 
da conclusão das 

Entregas 1 e 2. 

4 Modelo de relatório gerencial (dashboard) exemplificando a utilização 
da contabilidade como instrumento de controle gerencial 

Pendente – Depende 
da conclusão das 
Entregas 1, 2 e 3. 

Fonte: Elaborado pela Arsae, com base em informações do prestador. 

Tendo em vista a duração do contrato entre as partes (12 meses, prorrogáveis por igual período) e a 

disponibilidade de recursos para continuação do programa, entende-se ser plenamente possível o 

atendimento de todas as entregas previstas. 

No eixo Informações, definiu-se o mesmo esquema de entregas gerais adotadas no eixo Contabilidade 

(Diagnóstico, Plano de Ação, Entregas, Avaliação e Acompanhamento). 

Durante o período de análise, pode-se elencar os seguintes avanços: 

 Construção de um quadro de acompanhamento dos relatórios comerciais e gerenciais 

demandados pela Arsae, com indicação da unidade administrativa responsável e a periocidade 

esperada pela Agência; 

 Criação dos POP’s para extração e envio dos relatórios demandados; 

 Mapeamento dos dados do Snis, com identificação dos responsáveis, fonte de dados, método 

de envio das informações, periodicidade e determinação do nível de confiança de cada 

informação; 

 Elaboração de POP’s referente à coleta dos dados do SNIS. 
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Pode-se atestar que houve melhoria substancial no atendimento aos prazos de envio das informações 

comerciais e gerenciais à Arsae e que, por outro lado, ainda foi observada certa dificuldade no 

atendimento de alguns dados no formato solicitado pela Agência (ex.: “Relatório de Faturas Vencidas 

em Aberto”) e a persistência de inconsistências (ex.: dados gerenciais para acompanhamento de 

investimentos).  

Apesar dos avanços demonstrados, percebe-se que os trabalhos ainda se encontram distantes dos 

objetivos finais no eixo Informações, seção 3.2.3 – “Entregas”, descriminados no termo de referência 

da contratação e elencados no quadro 2 – Anexos. 

Quadro 2 – Anexos – Acompanhamento Programa de Desenvolvimento e Gestão 

 Entregas Status 

1 Certificação da qualidade e confiabilidade das informações essenciais para 
a gestão do Saae (contabilidade, comercial, operacional), com identificação 
de seus responsáveis e definidos os critérios para sua apuração. 

Parcialmente 
atendido 

2 Relatório de avaliação quanto à adequação dos sistemas de informação 
adotados pelo SAAE, na visão do usuário, e indicação dos sistemas que 
necessitam ser implantados ou aprimorados e o seu grau de integração. 

Pendente – 
Depende da 
conclusão da 

Entrega 1. 

3 Cadastro comercial do SAAE atualizado (de acordo com categorias de uso e 
informações de CPF e CNPJ de titulares) e relatório com as oportunidades 
de melhoria e de aumento de receita pela redução de perda de faturamento 
identificadas. 

Pendente 

4 Atendimento às demandas de informações solicitadas pelo Regulador, com 
qualidade, confiabilidade, consistidas e dentro dos prazos acordados. 

Parcialmente 
atendido 

5 Normas regulatórias (Resolução ARSAE-MG 40/2013, Resolução da Revisão 
Tarifária, Normas) entendidas e implementadas, juntamente com 
adequações de curto prazo concretizadas e com planos de ação para as 
adequações de médio e longo prazo. 

Pendente  

6 Modelo de relatório gerencial (dashboard) exemplificando a utilização das 
informações comerciais e operacionais como instrumento de controle 
gerencial, abordando as ações contempladas que demonstraram 
oportunidades de ganho em eficiência, redução de custos e aumento de 
receita. 

Pendente – 
Depende da 

conclusão das 
Entregas 1 e 2. 

7 Relatório contendo ineficiências dos processos identificadas (gargalos, 
disfunções e desconexões), análise das causas e efeitos; mecanismos de 
controle e padronização de procedimentos propostos. 

Pendente - – 
Depende da 

conclusão das 
Entregas 1, 2, 

3, 4, 5 e 6. 

Fonte: Elaborado pela Arsae, com base em informações do prestador. 
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Percebe-se que o eixo Informações apresenta avanços mais tímidos em relação ao eixo Contabilidade. 

Esse “atraso” deve-se principalmente, na priorização de ações relacionadas a implementação do 

MCASP e da Contabilidade Regulatória, realizada com a aprovação tanto do Saae de Passos quanto da 

Arsae. Assim, após a conclusão deste processo, espera-se avanços mais efetivos nas entregas 

estabelecidas no Termo de Referência. 


