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Assunto: 
ESTUDO TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 
OLIVEIRA 

Objetivo: 

Realizar consulta pública para obter a participação do titular, do prestador e usuários 
dos serviços de saneamento básico, bem como outros interessados, com sugestões, 
dúvidas, etc. em relação à Minuta da Nota Técnica ARISB-MG Nº 182/2022, que 
apresenta o estudo econômico-financeiro relacionado à solicitação encaminhada pelo 
SAAE à ARISB-MG. 

 

Interessados: 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE – e usuários dos serviços de saneamento básico do 
município de Oliveira/MG 

1. DO OBJETO 

A Minuta da Nota Técnica ARISB-MG 182/2022 foi elaborada pela equipe técnica da Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais – ARISB-MG – com o objetivo reavaliar as 

condições gerais da prestação de serviços e das tarifas dos serviços de água e esgoto do município de 

Oliveira. O documento baseia-se no disposto na Lei Nacional nº 11.445/2007, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 7.217/2010, e na Lei Nacional nº 14.026/2020. Fundamenta-se também na Resolução 

FR-ARISB-MG nº 096/20191, que estabelece condições gerais e procedimentos aos prestadores para 

solicitação de reajustes e revisões tarifárias, e na Resolução FR-CISAB-RC nº 074/20182, que estabelece 

condições, procedimentos e metodologia de cálculo das tarifas nos processos de reajuste e revisão das 

tarifas de saneamento básico dos municípios regulados pela ARISB-MG. 

2. DOS FATOS 

Através do Ofício N° 47/2022/DIR/SAAE, de 01 de fevereiro de 2022, o SAAE de Oliveira solicitou a 

realização de estudo econômico-financeiro com o objetivo de avaliar o equilíbrio na prestação dos 

serviços e eventual reajuste das tarifas de serviços públicos de água e esgoto por ele praticados.  

 
1 Disponível em: < https://arisb.com.br/resolucoesfiscalizacaoregulacao/ > 
2 Disponível em: < https://arisb.com.br/resolucoesfiscalizacaoregulacao/ > 

 
 CONSULTA PÚBLICA  

 

 

 

 

 

Período: 
18 a 31/03/2022 

Consulta Pública Nº 130/2022 

UNIDADE EMITENTE: Diretoria Administrativa Financeira 
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3. DA ANÁLISE TÉCNICA 

As informações financeiras e contábeis descritas e analisadas neste documento foram fornecidas pelas 

áreas responsáveis junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Oliveira e têm como fonte 

registros contábeis atinentes às normas vigentes de contabilidade pública no país. Além destas, também 

foi solicitada a estratificação de custos e receitas em categorias que permitissem análise mais profunda 

de parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade da gestão do SAAE, todas essas também aderentes às 

normas vigentes de contabilidade pública. Por último, também foram requisitadas informações acerca de 

questões operacionais, como os volumes de serviços prestados. Todos os documentos requeridos estão 

descritos no Anexo II da Resolução FR-ARISB-MG nº 096/2019. Sendo assim, todas as fontes de gráficos e 

tabelas que fazem referência às informações do SAAE de Oliveira se referem aos documentos descritos 

na resolução supracitada. 

4. DO CONTROLE SOCIAL 

Um dos mecanismos de controle social previsto no art. 34 do Decreto Federal nº 7.217/2010 e na 

Resolução FR-ARISB-MG-Nº 096/2019 é a Consulta Pública. A participação neste processo se dará atráves 

do sítio eletrônico da ARISB-MG entre 18 e 31 março de 2022. Durante este período o link 

www.arisb.com.br/consultapublica1302022 estará disponível no endereço 

arisb.com.br/consultaspublicas e na homepage do sítio eletrônico para acesso ao processo em questão. 

Os interessados podem acessar a Minuta e, caso tenham interesse, preencher o formulário eletrônico 

para participação com questionamentos acerca da estudo. 

Na oportunidade, esclarecemos que serão recebidas exclusivamente contribuições relacionadas ao tema, 

no entanto, quaisquer outras participações voltadas a aspectos da prestação dos serviços pelo SAAE 

poderão ser enviadas à Ouvidoria da ARISB-MG através do telefone 0800 200 4009 e WhatsApp 31-98425-

9253, de segunda a sexta, entre 8h e 12h e entre 13h e 17h, bem como pelo e-mail 

ouvidoria@arisb.com.br ou site arisb.com.br/ouvidoria, 24h. Fundamental para o registro da demanda o 

número de protocolo de atendimento da concessionária. 

5. DA DIVULGAÇÃO 

Além da publicação do link de acesso à consulta pública no sítio eletrônico da ARISB-MG, será solicitado 

ao SAAE a publicação em sua página na internet e demais meios de comunicação normalmente utilizados 

pelo mesmo no município. A inserção do link deve ser feita com destaque de modo a facilitar sua 

localização e acesso aos usuários. 

Belo Horizonte, 18 de março de 2022 

Arley Cristiano Silva 
Diretor Administrativo Financeiro 

ARISB-MG 
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