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Referência: PROCESSO ADMINISTRATIVO: CISAB-RC Nº 002/2015 

Objetivo: REVISÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA, DE ESGOTO, DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ALTERAÇÃO 

DA ESTRUTURA TARIFÁRIA DO MUNICÍPIO DE ITAGUARA. 

 

Interessado: 

R 

 

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguara 

  
1. OBJETIVO 
 

Este documento tem por objetivo apreciar e analisar a solicitação, bem como 
sugerir nova Estrutura Tarifária para o SAAE - com a implantação das Tarifas 
Básicas Operacionais – TBO, a partir do mês de novembro de 2015, ou seja, 
faturamento por disponibilidade, o qual consiste em valores a serem cobrados 
em decorrência do fato de estarem à disposição do usuário, mesmo que o uso 
efetivo não ocorra. 

 

2. FATOS 
 

2.1 - Através do Ofício 090/2015 de 27 de agosto de 2015, o SAAE - Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Itaguara solicitou a revisão da sua estrutura 
tarifária de água, esgoto e resíduos sólidos, além da reposição inflacionária sob 
os custos de operação e a capacidade de investimentos e o estabelecimento de 
um novo modelo de estrutura tarifária que iniba o desperdício e induza ao uso 
racional e sustentável. 
 
2.2 – O CISAB-RC – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA 
REGIÃO CENTRAL recebeu os documentos e os dados necessários, nos prazos e 
conformidades previstos na Resolução FR-CISAB-RC-N°002/2015. 
 

2.3 - O CISAB-RC – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA 
REGIÃO CENTRAL adota como metodologia a comparação de custos de 
exploração (DEX) acrescidos de necessidade de aporte para investimentos, em 
função da arrecadação, para avaliar os valores das tarifas praticadas.  

UNIDADE EMITENTE: Diretoria Técnico Operacional 

  Nota Técnica nº. 02/2015 Data 

16/11/2015 

28/08/2012     

/2011 

/2010 

 

   NOTA TÉCNICA 
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2.4 - Conforme Decreto nº 1.217 de 17 de março de 2014, o último reajuste 

ocorreu com percentual de 7,00% (sete pontos percentuais) e os novos valores 

vigoraram a partir de 1º de abril de 2014.  

 

3. FUNDAMENTO LEGAL 
 

3.1 – DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO REGIÃO CENTRAL – 

CISAB-RC: 
 
3.1.1 - O Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico Região Central – CISAB-RC 
é um consórcio público de direito público, na forma de associação pública, criado 
nos moldes da Lei Federal nº 11.107/2005 (Lei dos consórcios públicos) para 
atendimento aos preceitos da Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007 e de seu 
Decreto regulamentador nº 7.017. Conforme a Cláusula 8ª do Protocolo de 
Intenções do CISAB-RC, convertido em Contrato de Consórcio Público, o CISAB-RC 
tem, dentre os seus objetivos, o de realizar a gestão associada de serviços públicos, 
plena ou parcialmente, através do exercício das atividades de regulação e 
fiscalização de serviços públicos de saneamento básico dos municípios consorciados 
e/ou conveniados. Dentre suas competências, cabe ao CISAB-RC a fixação, reajuste, 
revisão dos valores das taxas, tarifas e outras formas de contraprestação dos 
serviços públicos de saneamento básico nos municípios consorciados e 
conveniados. 
 
A Lei Federal Nº 11.445/2007  

“Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico 

serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de 

acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais;  

Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da 

prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:  

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade 

com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;  

II – extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não 

previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que 

alterem o seu equilíbrio econômico financeiro. 

§1º As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas 

entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores de 

serviços.  
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3.2 – DO MUNICÍPIO DE ITAGUARA – MG 
 

3.2.1 - O Município de Itaguara – MG é subscritor do Protocolo de Intenções do 
CISAB-RC e firmou o Convênio de Cooperação nº 003/2015, com a interveniência e 
anuência do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguara, para 
atendimento aos preceitos da Lei Federal nº 11.445 de 05/01/2007 e de seu Decreto 
regulamentador nº 7.017 para delegação de competências municipais de regulação 
e fiscalização dos serviços de saneamento básico (mediante a autorização legislativa 
prévia das Leis nº 1.515 de 29/05/2014 e nº 1.542 de 27/02/2015). 
 
Ao ratificar o Protocolo de Intenções e firmar o Convênio de Cooperação, o 
município delegou e transferiu para o CISAB-RC o exercício das atividades de 
regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, inclusive as 
competências para fixação, reajuste e revisão dos valores das taxas, tarifas e outras 
formas de contraprestação dos serviços públicos de saneamento básico, 
especificamente sobre o sistema de captação, tratamento e destinação de água, de 
esgoto e coleta de resíduos sólidos. 

A população do Município de Itaguara é de 13.172 habitantes (estimativa IBGE 
2015).  

O CRCS ‐ Conselho de Regulação e Controle Social do Município de Itaguara foi 
instituído pela Lei nº 1.576, de 15 de outubro de 2015. Através do Decreto nº 1.301, 
de 30 de Outubro de 2015 foram nomeados os membros do CRCS. 

3.3 – DO SAAE  

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguara - Autarquia Municipal, criada 
pela Lei n.º 552 de 12 de março de 1981, alterada pelas Leis nº 1.360, de 27 de 
setembro de 2010 e Lei nº 1.572 de 15 de outubro de 2015, é o prestador dos 
serviços de água, esgoto e coleta de resíduos, sendo o responsável por operar, 
manter, conservar e explorar diretamente os serviços de abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos de Itaguara. 

O SAAE possui atualmente 33 servidores; ou seja; um servidor para cada 399 

habitantes no município. 

 

 

 

 

 



 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

 REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS 

                                    CISAB - REGIÃO CENTRAL 

 

Av. Amazonas, 135 - 14º Andar – Conj. 1408 e 1409 - Centro - Belo Horizonte - MG. 

CEP: 30180-903 – CNPJ:  20.928.303/0001-86 Tel: (0XX31) 3786-6125 

              Email – cisab@cisabrc.com.br / www.cisabrc.com.br 4 

Quadro de distribuição dos servidores por atividades: 

Sistema Efetivos Contratados Comissionado Total 

Administração 11 01 01 
12 

Sistema de 
Abastecimento de Água 

10 05 - 
15 

Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

03 - - 
03 

Sistema de Manejo de 
Resíduos Sólidos e 

Limpeza Urbana 
02 - - 

02 

Total de servidores 26 06 01 

 
33 

Fonte: RH SAAE ITAGUARA (2015) 

 

 

4. DA ANÁLISE TÉCNICA:  

4.1 DOS SERVIÇOS  
 

4.1.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) existente na sede do município de 
Itaguara é composto por: 

 Duas Captações superficiais por tomada de nível, sendo elas: Captação de 
Cambindas e Captação do Mato Dentro, ambas localizadas em áreas rurais à 
montante do município; 

 Rede de adução de água bruta por gravidade com aproximadamente 5 km de 
extensão e diâmetro de 100 mm, com maior trecho em ferro fundido e uma parte em 
PVC DEFOFO (Cambindas – ETA); 

 Rede de adução de água bruta por gravidade com aproximadamente 5 km de 
extensão e diâmetro de 150 mm, com maior trecho em fibrocimento e uma parte em 
PVC DEFOFO (Mato Dentro– ETA); 

 Captação superficial por tomada de nível localizada na área urbana do município – 
Captação Cascalheira; 

 Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB – localizada anexa à captação Cascalheira; 

 Estação de Tratamento de Água – ETA – estação em concreto projetada para 15l/s, 
operando com uma vazão de 26 l/s; 
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 Estação de Tratamento de Água – ETA – estação compacta construída em 
compósito de PRFV (plástico revestido de fibra de vidro), com capacidade nominal de 
25l/s (em fase final de implantação); 

 Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT ETA, EEAT Areão, EEAT Dias e EEAT 
Conquistano); 

 Adutoras de Água Tratada (AAT ETA –Areão, AAT Areão – Jardim Europa, AAT ETA – 
Dias e AAT ETA – Conquistano, AAT); 

 6 (seis) Reservatórios com capacidade total de 1.310 m³; 

 Poço tubular profundo (152 metros), com vazão nominal de 35 m³/h, interligado à 
AAT ETA – Areão; 

 Redes de Distribuição em material PVC, com trechos em ferro galvanizado e 
fibrocimento. 

 

4.1.2. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

A sede do município de Itaguara conta com redes de distribuição atendendo a todos 
os logradouros edificados do município, perfazendo aproximadamente 72 km de 
tubulação, com diâmetro variando de 32 mm a 100 mm, com predominância do 
material de PVC PBA. Existe na sede do município tubulações em ferro galvanizado 
e fibrocimento que devem ser substituídos em função do elevado tempo de 
utilização e recorrentes problemas. 

 

4.1.3. AMPLIAÇÃO DO SAA – SEDE 

Em consequência do crescimento da cidade, o abastecimento de água à população 

ficou comprometido, razão pela qual foram contratados estudos e a elaboração de 

projetos para ampliação do sistema de abastecimento da sede, os quais foram 

custeados pela prefeitura por meio de um convênio com o Ministério das Cidades 

(PAC- 2) com interveniência do SAAE.  

Os referidos projetos, que já se encontram concluídos e de posse do SAAE, contam 

com as seguintes peças técnicas:  

 Diagnóstico do atual sistema; 

 Estudo de concepção incluindo levantamentos topográficos 

planialtimétricos de toda a sede; 

 Projeto Básico; 

 Projeto Executivo. 
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O novo sistema proposto nos projetos será composto por:  

 Captação com soleira de nível no Córrego Itaguara (a implantar); 

 Elevatória de água bruta Córrego Itaguara (a implantar); 

 Adutora de água bruta por recalque Córrego Itaguara, DN 200 e 1.180 m 

de extensão (a implantar); 

 Captação com soleira de nível no Córrego Cachoeira (a implantar); 

 Adutora de água bruta por gravidade Córrego Cachoeira, DN 250 e 5.668 

m de extensão (a implantar); 

 Estação de tratamento de água composta por uma ETA convencional, 

em concreto armado, com capacidade para 15 L/s (existente) e outra 

ETA convencional, pré-fabricada e capacidade para 25 L/s (já implantada 

com recursos próprios da Autarquia); 

 Unidade de tratamento de resíduos das ETAs (a implantar); 

 Reservatório ETA 01: tipo semienterrado, em concreto armado e 

capacidade de armazenamento de 220 m³ (existente); 

 Reservatório ETA 02: tipo semienterrado, em concreto armado e 

capacidade de armazenamento de 500 m³ (existente); 

 Reservatório Dias: apoiado, metálico e capacidade de armazenamento 

de 100 m³ (existente); 

 Reservatório Conquistano: semienterrado, em concreto armado e 

capacidade de armazenamento de 220 m³ (existente); 

 Reservatório Butua: apoiado, em concreto armado e capacidade de 

armazenamento de 300 m³ (a implantar); 

 Reservatório Jardim Europa: elevado – tipo taça- de coluna cheia, 

capacidade de armazenamento de 70 m³ (existente) que atuará como 

reservatório de quebra de pressão; 

 Reservatório Areião: apoiado, em concreto armado e capacidade de 

armazenamento de 200 m³ (existente); 
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 Elevatória de água tratada Dias composta por dois conjuntos moto-

bomba de 7,5 cv (existente); 

 Adutora de água tratada por recalque que interligará a elevatória de 

água Tratada Dias ao reservatório Dias, composta por tubos de 100 mm 

de diâmetro e 1.635 m de extensão (a implantar); 

 Adutora de água tratada por gravidade que interligará os reservatórios 

ETA 01 ao reservatório Conquistano, composta por tubos de 150 mm de 

diâmetro e de 1.161 m de extensão (a implantar); 

 Elevatória de água tratada Butua composta por dois conjuntos moto-

bomba de 40 cv (a implantar); 

 Adutora de água tratada por recalque que interligará a elevatória Butua 

ao reservatório Butua através de tubos de 150 mm de diâmetro e 2.788 

m de extensão (a implantar); 

 Redes alimentadoras e de distribuição que totalizam 56.704 metros de 

extensão, entre substituição e ampliação da malha.  

Dentre os investimentos previstos para a ampliação do Sistema de abastecimento 

de Água o SAAE contratou a execução da implantação da nova ETA pré-fabricada 

com capacidade para tratamento de 25 l/s, que ocorreu entre o final de 2014 e 

início de 2015.  Segundo informado pelo SAAE esta obra foi contratada com 

recursos próprios e deverá entrar em operação nos próximos meses.  

4.1.4 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL  

Nos sistemas de abastecimento de água da zona rural de Itaguara, após a captação, 
as águas são encaminhadas para os reservatórios, cloradas e distribuídas às 
comunidades conforme quadro a seguir: 
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Localidades Captação Reservação Distribuição 

Aroeiras  
Poço 

tubular 
· Reservatório de 30 

m3 

Por gravidade em rede 
em PVC com diâmetro 

variando de 32 mm a 40 
mm. 

Barro Preto 
Poço 

tubular 
· Reservatório de 20 

m3 

Por gravidade em rede 
em PVC com diâmetro 

variando de 20 mm a 32 
mm. 

Pará dos Vilelas 
Poço 

tubular 
· Reservatório de 40 

m3 

Por gravidade em rede 
em PVC com diâmetro 

variando de 20 mm a 40 
mm. 

Sapecado 
Poço 

tubular 
· Reservatório de 20 

m3  

Por gravidade em rede 
de PVC com diâmetro 

variando de 20 mm a 32 
mm. 

 

4.1.5 COBERTURA  

Atualmente, o índice de atendimento do serviço de abastecimento de água na sede 
do município é de 98,5% na sede é de 81,70% (SNIS 2013) em todo o território 
municipal (urbano e rural), demonstrando que a alternativa institucional atual é 
satisfatória e tem gerado bons resultados e aceitação pela população dos serviços 
prestados de forma geral. 

 
Conforme dados obtidos através do Relatório Técnico de Contas e Consumo 
referente ao mês de agosto de 2015, o sistema possui 4.525 ligações de água e 
4.876 economias, com índice de hidrometração de 99,92% na sede e zona rural. 
Este relatório indica uma média de 15,92 metros de rede/ligação predial na cidade.  
 

4.1.6. INDICADORES ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

                          

econ./lig. percentual percentual m³/mês/econ. m³/mês/econ. l /hab. dia kwh / m³

1,08 99,92 88,37 13,90 11,85 148,75 0,40

Índice de Consumo 

de Energia Elétrica 

em Sistemas de 

Abastecimento de 

Água

Densidade de 

Economias de Água 

por Ligação  

Índice de 

Hidrometração

Índice de Consumo 

de Água

Volume de àgua 

disponibilizado por 

Economia

Consumo Médio de 

Água por Economia

Consumo Médio per 

Capita de Água

 
Fonte: SNIS 2013 
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4.2.  SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES 

O sistema de esgotos é de responsabilidade da Autarquia Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos - SAAE. Atualmente o sistema conta apenas com redes coletoras e 
longos trechos de redes interceptoras (9,8 km) em funcionamento. 
 

4.2.1. PROJETO DE AMPLIAÇÃO 

As obras de ampliação do SES da sede foram contratadas pelo município com 
recursos do OGU/ PAC 2 em convênio com o Ministério das Cidades, com 
interveniência do SAAE. 

O projeto que está em fase final prevê tratamento de 100% do esgoto coletado por 
meio de 9,8 km de redes interceptoras acima referidos, 2 Estações Elevatórias de 
Esgoto,   1 Estação de tratamento de Esgoto – ETE e Aterro de rejeitos produzidos 
pela ETE.  

A ETE é composta por:  

 Tratamento preliminar; 

 2  Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente – UASB;  

 2 Filtros Biológicos;  

 1 Mini- Filtro;  

 Leito de secagem (tratamento do lodo); 

 Fotorreator Ultra Violeta – UV. 

Conforme informações do SAAE o sistema está com 90% das obras executadas, com 
previsão de operação para 2016.  

4.2.2. COBERTURA 

Conforme informado pelo município ao Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS 2013) os índices de atendimento são de 95,56% e ainda não há 
tratamento.  

 
O Relatório Técnico de Contas e Consumo referente a mês de agosto de 2015, 
fornecido pelo SAAE, apresenta 3.635 ligações de esgoto e 3.946 economias de 
esgoto. 
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4.2.3. INDICADORES ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

percentual percentual percentual m³/ lig. kwh / m³

95,86 0,00 0,00 21,93 0,00

Índice de Coleta de 

Esgoto

Índice de 

Tratamento de 

Esgoto

Índice de Esgoto 

Tratado Referido à 

Água Consumida

Extensão da Rede 

de Esgoto por 

Ligação

Índice de Consumo 

de Energia Elétrica 

em Sistemas de 

Esgotamento 

Sanitário

 

Fonte: SNIS 2013 

4.3.  SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

4.3.1 COLETA DOMICILIAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A coleta recolhe uma média 8 t/dia de resíduos sólidos domiciliares e comerciais e 
possui estrutura e organização de rotas suficientes para atender a população  com 
periodicidade mínima de 3 vezes/semana na área urbana e 1 vez/semana nos 
povoados. 

O serviço de coleta de resíduos domiciliares e comerciais está sendo executado 
integralmente pela administração pública através do SAAE. A coleta obedece à 
programação específica, tendo como metodologia básica o sistema de coleta diário 
na a região central da sede do município e três vezes por semana nos bairros 
(segunda quarta e sexta-feira). 

O serviço de coleta está sendo executado a partir das 07h00m em regime de tarefa, 
ou seja, quando a equipe de coleta encerra a rota diária é dispensada. O 
dimensionamento de frota está composto por 02 (dois) caminhões compactadores 
com capacidade volumétrica para 12 M³ (doze metros cúbicos) cada. 

 

4.3.2. TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Os resíduos coletados pela equipe do SAAE são encaminhados para uma área de 
transbordo onde são depositados em containeres com capacidade para 35 m³ de 
resíduos cada um.  

Três vezes por semana estes resíduos são transportados por uma empresa 
terceirizada, por meio de caminhões equipados com o sistema “roll-on roll-off”, de 
forma que containeres vazios são deixados na área de transbordo e os containeres 
com os resíduos coletados pelo SAAE são encaminhados para a Central de 
Tratamento de Resíduos –  CTR Macaúbas localizada no município de Sabará.  



 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

 REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS 

                                    CISAB - REGIÃO CENTRAL 

 

Av. Amazonas, 135 - 14º Andar – Conj. 1408 e 1409 - Centro - Belo Horizonte - MG. 

CEP: 30180-903 – CNPJ:  20.928.303/0001-86 Tel: (0XX31) 3786-6125 

              Email – cisab@cisabrc.com.br / www.cisabrc.com.br 11 

A CTR Macaúbas é uma unidade de destinação final de resíduos sólidos, 
devidamente licenciada pelos órgãos ambientais, sendo de propriedade da empresa 
Vital Engenharia Ambiental S/A. 

Os resíduos encaminhados para esta unidade de destinação final são pesados antes 
de serem descarregados na área de aterramento. Por este serviço, o SAAE, paga 
mensalmente pela tonelagem de resíduos destinada a este aterro sanitário.  

 

 

4.3.3. INDICADORES MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

empreg./1000 hab. empreg./1000 hab. percentual percentual

0,60 3,67 100,00 96,92

Taxa de Motoristas 

e Coletadores por 

Habitante  Urbano 

(SAAE)

Taxa de Motoristas 

e Coletadores por 

Habitante  Urbano 

(Média Nacional)

Taxa de Cobertura 

da Coleta RDO em 

Relação à 

População Urbana 

(SAAE)

Taxa de Cobertura 

da Coleta RDO em 

Relação à 

População Urbana 

(Média Nacional)

Indicadores Gerais - Fonte: (SNIS RS 2013)  

kg / empreg./1000 

hab.

kg / empreg./1000 

hab. kg / (hab. X dia) kg / (hab. X dia) R$ / tonelada R$ / tonelada

1203,41 1509,45 0,62 0,81 R$ 69,03 R$ 162,11

Produtividade Média 

de Coletadores e 

Motorista  Urbano 

(SAAE)

Produtividade Média 

de Coletadores e 

Motorista  Urbano 

(Média Nacional)

Massa (RDO + RPU) 

coletada per capita 

em relação á 

População Urbana 

(SAAE)

Massa (RDO + RPU) 

coletada per capita 

em relação á 

População Urbana 

(Média Nacional)

Custo únitário da 

Coleta (SAAE)

Consumo Médio per 

Capita de Água

Indicadores do serviço - Fonte: (SNIS RS 2013)  

 

5. PLANEJAMENTO 
 

5.1.  PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Conforme informado pelo SAAE de Itaguara, a elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico ‐ PMSB de Itaguara foi concluída em junho  de 2015, o mesmo 
foi enviado à Câmara Municipal para análise e aprovação em 02 de julho de 2015,  
onde encontra-se em tramitação.    

O Plano foi elaborado com perspectivas de 20 anos (2015 a 2035) e com estimativa 
de crescimento populacional que prevê uma população de 18.233 habitantes para o 
ano de 2035 (final de Plano), no entanto o referido Plano deve passar por 
atualizações a cada quatro anos, conforme previsto na Lei Federal nº. 11.445/2007. 

O Plano Municipal de Saneamento de Itaguara prevê ações e investimentos a serem 
realizados de imediato, curto, médio e longo prazo para os eixos Abastecimento de 
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Água, Esgotamento Sanitário, Manejo de Resíduos Sólidos, Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbanas, sendo que os três primeiros estão sob-responsabilidade do 
SAAE. 

Na análise do Plano de Ações definido no Plano Municipal de Saneamento foi 
possível observar que o SAAE é o responsável e/ou corresponsável por todas as 
ações propostas para os eixos do saneamento, do qual é o prestador de serviços 
(Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Manejo de Resíduos Sólidos).  

Os quadros abaixo apresentam os investimentos propostos pelo Plano Municipal de 
Saneamento Básico, cujas fontes de recursos podem ser tanto recursos próprios do 
prestador de serviços SAAE, recursos onerosos e não onerosos obtidos através de 
convênio com instituições governamentais e não governamentais além de recursos 
oriundos de repasses do Executivo Municipal e financiamento com instituições 
financeiras.  
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Item Nome Descrição Sub-item Ação Descrição Prazo Responsável

01.01
Elaborar Projeto de Lei para recuperação e 

proteção de nascentes.

Elaborar o projeto de lei que visa a recuperação e a proteção das nascentes, com 

cercamento das nascentes em parceria com os proprietários, ou de forma 

compulsória, nas áreas de interesse público - Mananciais de abastecimento do 

município

Imediato (2015) Executivo municipal

01.02
Projeto de recuperação hídrica dos 

mananciais de abastecimento

Promover ações como construções de barraginhas e cercamento de nascentes e 

matas ciliares, com o objetivo de aumentar a produção de água nos mananciais

Curto prazo 

(2015 – 2020)

SAAE e Secretaria de Meio 

Ambiente

02.01
Implantar sistema de vigilância da 

qualidade da água no Município.

Implantar o sistema de vigilância da qualidade da água para que se tenha um 

controle deste recurso que é consumido pela população, promovendo a qualidade de 

vida e a diminuição de doenças de veiculação hídrica.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

SAAE e Secretaria de Meio 

Ambiente

02.02

Planejar ações voltadas à conscientização 

da população quanto a importância da 

qualidade das águas utilizadas na zona 

rural para irrigação e outros usos.

Elaborar estratégias e atividades voltadas à conscientização da população rural 

quanto a qualidade da água utilizada para irrigação, de forma a promover a saúde 

dos habitantes que consomem os produtos produzidos nesta área.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

SAAE e Secretaria de Meio 

Ambiente

02.03

Implementar o monitoramento da 

qualidade da água de forma integrada, 

estabelecendo ações de parceria entre 

SAAE, Secretaria de Saúde e Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Limpeza 

Urbana, Agropecuária e Meio Ambiente

Promover o monitoramento da qualidade da água de forma integrada buscando 

promover o controle da qualidade da água em todos os níveis e com isso a melhoria 

da saúde e qualidade de vida da população.

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

SAAE e Secretaria de Meio 

Ambiente

02.04

Implantar sistema para identificar e 

cadastrar todos os poços e minas na zona 

rural e urbana do Município.

O sistema para identificar e cadastrar os Poços e Minas deverá conter as medidas 

de coibição do uso de forma irregular dos poços por particulares e adotar ações para 

a desativação gradual daqueles que não possuírem boa qualidade da água de 

acordo com a Portaria MS nº 2.914/2011. Além disso, assim como na ação anterior, 

deverá conter minimamente as seguintes informações: identificação e cadastro de 

todos os poços existentes, vazão, população abastecida, prazo de funcionamento, 

ação de desativação, qualidade da água, entre outras.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

SAAE e Secretaria de Meio 

Ambiente

03.01

Elaborar estudos de viabilidade técnica e 

financeira de implantação de 

abastecimento de água sob a concessão 

do SAAE nas zonas rurais.

Elaborar estudos e projetos que deverão contemplar o sistema de abastecimento e 

distribuição de água na zona rural, uma vez que um número expressivo de 

comunidades ainda não contam com água tratada.

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

SAAE e Executivo Municipal

03.02

Captação de recursos para ampliação do 

sistema de abastecimento de água no 

município

Captação de recursos para ampliação do sistema de abastecimento de água no 

município
Imediato (2015) SAAE e Executivo Municipal

03.03

Execução de obras para melhoria e 

ampliação do sistema de abastecimento 

de água do município.

As obras de ampliação do sistema de Abastecimento de Água deverão contemplar 

as seguintes unidades, conforme determinado em Projetos da OTTAWA 

ENGENHARIA/ SAAE: implantação de duas novas captações e redes adutoras de 

água bruta, ampliação da capacidade e de tratamento da ETA, ligações, novas rede 

de distribuição e redes adutoras de água tratada, reservatórios e estações 

elevatórias de água tratada.

Curto prazo 

(2015 – 2020)
SAAE e Executivo Municipal

Plano de ações para o abastecimento de água Plano de Ações - Eixo abastecimento de água PROJETO Ações

PROJETO AÇÕES

Promover a melhoria dos mananciais 

de captação de água e promover a 

conscientização ambiental.

Projeto de 

Recuperação e 

Proteção de 

Nascentes

1

2

Projeto de 

melhoria da 

qualidade da 

água e 

identificação de 

poços 

particulares.

Promover a melhoria da qualidade da 

água e da saúde pública diminuindo 

com isso a taxa de incidência de 

doenças de veiculação hídrica

3

Projeto de 

melhoria e 

ampliação do 

sistema de 

captação, 

tratamento e 

distribuição de 

água na zona 

urbana, e 

implantação de 

abastecimento 

na zona rural.

Elaborar projetos e estudos visando a 

ampliação do sistema Urbano e 

implantação de um sistema de 

abastecimento de água nas zonas 

rurais.

 Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Itaguara (2015) 
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Item Nome Descrição Sub-item Ação Descrição Prazo Responsável

01.01

Criar um Setor Municipal, vinculado a 

Secretaria de Infraestrutura, Limpeza 

Urbana, Agropecuária e Meio Ambiente, 

para a manutenção e gerenciamento da 

drenagem

Instituir um setor voltado às ações de execução, planejamento operacional, 

manutenção, execução de obras e projetos voltados à melhoria do sistema de 

drenagem pluvial no Município, bem como de fiscalização desses serviços.

Imediato (2015)

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Limpeza Urbana, 

Agropecuária e Meio Ambiente

01.02

Propor criação de taxa específica para 

serviço de drenagem e estruturação do 

Setor Municipal

O Setor Municipal de Drenagem é carente de recursos, assim sendo, existem ações 

paliativas e pontuais no sentido de resolver alguns problemas que venham ocorrer, 

mas não há uma equipe fixa, presente, que elabore normas e busque uma constante 

melhoria para o serviço. Para que haja um setor operante é importante que se 

proceda à capitalização deste serviço, procedendo à definição de uma taxa para a 

sua manutenção.

Imediato (2015)

Secretaria Municipal de Gestão e 

Planejamento e Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, Limpeza Urbana, 

Agropecuária e Meio Ambiente

01.03

Elaborar estudo para a alteração da taxa 

de permeabilidade em lotes existentes em 

áreas de cotas elevadas e eu ainda não 

foram ocupadas, bem como verificar sua 

viabilidade.

A alteração da taxa de permeabilidade de lotes não ocupados visa principalmente o 

aumento de áreas permeáveis, possibilitando maior volume de infiltração de água no 

solo, diminuindo os eventos de inundação e deslizamentos superficiais.

Imediato (2015)
Secretaria Municipal de Gestão e 

Planejamento

01.04
Elaborar Projeto de Lei para controle de 

inundações

Elaborar o projeto de lei que visa o controle de inundações promove a introdução de 

instrumentos de controle, planejamento e gestão das águas pluviais no município. A 

elaboração e implantação dos sistemas de controle deve estar fundamentada na 

Política nacional de Defesa Civil de 2007 e no Plano Municipal de Redução de 

Riscos.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

Secretaria Municipal de Gestão e 

Planejamento e COMDEC

01.05 Elaborar e divulgar o manual de drenagem

Elaborar e divulgar o manual de drenagem de modo a disponibilizar normas, 

padrões, parâmetros e indicar os dispositivos para controle da drenagem na fonte e 

nas estruturas de micro e macro drenagem.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Limpeza Urbana, 

Agropecuária e Meio Ambiente e 

Setor de Drenagem a ser instituído

01.06
Elaborar o cadastro das redes de 

drenagem existentes

A elaboração do cadastro das redes existentes visa não somente a verificação da 

situação da rede de drenagem municipal, mas também de possíveis ligações de 

esgotos nessa rede, o que leva a entupimentos por deposição de partículas e 

matéria orgânica e, conseqüentemente, ao assoreamento da tubulação, bem como à 

disseminação de doenças de veiculação hídrica ocasionadas em períodos de 

inundação

Curto prazo 

(2015 – 2020)

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Limpeza Urbana, 

Agropecuária e Meio Ambiente e 

Setor de Drenagem a ser instituído

01.07
Elaborar carta geotécnica de áreas de 

risco

Elaborar carta geotécnica de áreas de risco para todo o município, conforme Plano 

Municipal de Redução de Riscos.

Curto prazo 

(2015 – 2020)
COMDEC

Plano de ações para a drenagem pluvial Plano de Ações - Eixo drenagem PROJETO Ações

PROJETO AÇÕES

1

Projeto de 

Setorização e 

Gerenciamento 

da drenagem 

Pluvial

Promover a melhoria do setor de 

drenagem pluvial do Município, através 

de ferramentas operacionais e 

gerenciamento.

 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Itaguara (2015) 
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PROJETO AÇÕES

Item Nome Descrição Sub-item Ação Descrição Prazo Responsável

2

Minimizar o 

número de 

eventos de 

inundação/alaga

mentos/escorreg

Drenagem a ser elaborado, do Plano 

Municipal de Redução de Riscos, em 

execução, e daquelas ações que o 

Poder Público julgar como sendo 

necessárias e emergenciais.

02.01
Implantar as ações definidas pelo Plano 

Municipal de Redução de Riscos.

Implantar as ações definidas pelo Plano Municipal de Redução de Riscos, a ser 

concluído pela COMDEC, de forma a diminuir as áreas consideradas como de 

especial interesse social (AEIS) e as de alto risco de inundação e deslizamentos.

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Limpeza Urbana, 

Agropecuária e Meio Ambiente e 

Setor de Drenagem a ser instituído

02.02
Promover a limpeza de redes e 

dispositivos de micro e macrodrenagem.

A limpeza de dispositivos e redes de micro e macrodrenagem é definida como sendo 

emergencial no Município, haja vista que este procedimento não tem sido realizado 

com a freqüência necessária nos últimos tempos devido à carência de pessoal 

específico para a execução dessa atividade, e pela ausência de um órgão que 

gerencie esses serviços.

Imediato (2015)

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Limpeza Urbana, 

Agropecuária e Meio Ambiente e 

Setor de Drenagem a ser instituído

02.03 Elaborar o Plano de Drenagem Urbana

O documento em questão deverá contemplar um diagnóstico dos sistemas de 

drenagem existentes, estudando e definindo as alternativas de implantação das 

unidades e confrontando sua viabilidade econômico-financeira. Deverá contemplar 

também soluções para a reversão da situação de degradação dos córregos 

existentes, não canalizados, além de projetos que integrem os serviços urbanos tais 

como coleta de resíduos e desligamento de pontos de lançamento de esgotos 

domésticos nas redes de água pluvial e soluções para moradias que se encontrem 

localizadas na passagem natural de córregos ou em suas margens. Deverá ainda 

verificar o dimensionamento dos dispositivos de macro e microdrenagem existentes, 

visando a sua adequação à vazão de água pluvial real e a eliminação de processos 

de inundação, bem como elaboração de projetos executivos voltados à essa 

adequação ou para a implantação de novos dispositivos ou rede, dependendo do 

caso. Verificar também a necessidade de implantação de bacia de detenção 

subterrânea e sistema de bombeamento da água para o curso d’água. Deverá definir 

áreas de reflorestamento, ou de manutenção e proteção das áreas de preservação 

permanente existentes. Salienta-se que o Plano de Drenagem deverá resultar em 

uma proposta de Lei para a regulamentação dos serviços.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

Secretaria Municipal de Gestão e 

Planejamento, Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, Limpeza Urbana, 

Agropecuária e Meio Ambiente e 

Setor de Drenagem a ser instituído

02.04

Executar obras necessárias à adequação 

dos problemas de drenagem existentes e 

cuja ação seja definida como sendo de 

cunho imediato.

Executar obras necessárias à adequação dos problemas de drenagem existentes e 

cuja ação seja definida como sendo de cunho imediato.
Imediato (2015)

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Limpeza Urbana, 

Agropecuária e Meio Ambiente e 

setor de drenagem ser criado

3

Projeto de 

Gerenciamento 

do Sistema de 

Drenagem 

Urbana e Manejo 

de Águas 

Pluviais

Garantir a manutenção da qualidade 

da prestação dos serviços de 

drenagem e manejo de águas pluviais, 

visando à salubridade do meio urbano, 

à segurança e bem estar social, à 

redução de riscos de inundação/ 

alagamentos/escorregamentos de 

encostas, especialmente em áreas de 

risco. Também ao controle da saúde 

pública através da busca pelo aumento 

03.01

Elaborar projetos básicos e executivos de 

dispositivos de micro e macro drenagem, 

incluindo estudos de impacto ambiental.

Elaborar projetos de dispositivos de micro e macrodrenagem de forma a ampliar a 

cobertura por estrutura de drenagem urbana, inclusive estudos de impacto ambiental 

das intervenções.

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

Setor de Drenagem a ser instituído

03.02
Executar obras de estruturas voltadas ao 

controle de inundação.

Executar obras de drenagem para controle de inundação em locais propensos a 

esse tipo de fenômeno em épocas de grandes índices pluviométricos como, por 

exemplo, bacias de detenção e a criação de áreas verdes no entorno dessas bacias 

promovendo pontos de lazer para a população. Neste caso as ações de criação de 

áreas verdes deverão seguir o proposto pela legislação pertinente e verificar a 

consonância com o Plano de Reflorestamento de Juiz de Fora.

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

Setor de Drenagem a ser instituído

03.03
Executar obras de estruturas voltadas ao 

controle de inundação.

Executar obras de drenagem para controle de inundação em locais propensos a 

esse tipo de fenômeno em épocas de grandes índices pluviométricos como, por 

exemplo, bacias de detenção e a criação de áreas verdes no entorno dessas bacias 

promovendo pontos de lazer para a população. Neste caso as ações de criação de 

áreas verdes deverão seguir o proposto pela legislação pertinente e verificar a 

consonância com o Plano de Reflorestamento de Juiz de Fora.

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

Setor de Drenagem a ser instituído

Plano de ações para a drenagem pluvial Plano de Ações - Eixo drenagem PROJETO Ações

 Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Itaguara (2015) 
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Item Nome Descrição Sub-item Ação Descrição Prazo Responsável

04.01

Realizar estudos técnicos para a 

implantação de dispositivos de contenção 

conhecidos como "Barraginhas" na zona 

rural.

Executar levantamentos topográficos em áreas passíveis de realização de 

contenções a fim de evitar a erosão do solo

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

Setor de Drenagem a ser instituído

04.02

Implantar dispositivos de contenção 

conhecidos como "Barraginhas" na zona 

rural.

O maior benefício proporcionado pelo Sistema de “Barraginhas” é a contenção do 

avanço da degradação do solo provocada pelas enxurradas, as quais provocam 

erosões laminares e sulcadas que arrastam sedimentos (terra, pedregulho e 

folhagem) para os cursos d’água provocando o seu assoreamento, empobrecendo o 

solo e comprometendo os recursos hídricos em qualidade e

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

Setor de Drenagem a ser instituído

05.01

Integrar e capacitar pessoal para ações de 

gestão e gerenciamento dos sistemas de 

drenagem e demais serviços do 

saneamento.

Buscar a integração das ações de gestão e gerenciamento dos sistemas de 

drenagem e manejo de águas pluviais com os demais serviços de saneamento, 

principalmente esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Dimensionar e definir 

equipe de fiscalização; elaborar e aprovar dispositivos legais que viabilizem o 

programa e atribuam poder de polícia aos fiscais; promover previsões de 

capacitação dos fiscais, inclusive reciclagem e atualização. Articular com outros 

programas para combate às ligações, principalmente ao programa de educação 

ambiental.

Curto prazo 

(2015 – 2020)
Setor de Drenagem a ser instituído

05.02
Elaborar diagnóstico da situação das 

ligações de esgoto e drenagem pluvial.

Identificar lançamentos de águas pluviais internas dos imóveis na rede coletora de 

esgotos e ligações de esgoto na rede pluvial, com campanha de inspeção domiciliar. 

Deverão ser identificados: lançamentos de redes coletoras de esgotos em 

tubulações e galerias pluviais; lançamentos de tubulações de águas pluviais na rede 

coletora de esgotos; lançamentos de redes coletoras/interceptores de esgotos em 

córregos.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

Setor de Drenagem a ser instituído e 

S.A.A.E.

05.03
Elaborar projetos para desligamento de 

lançamentos mistos.

Definir a solução para os pontos de lançamento cadastrados, elaborando os 

projetos.

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

Setor de Drenagem a ser instituído

05.04

Regularizar ligações indevidas 

constatadas a partir do diagnóstico (Sub-

item 05.02).

Informar o problema ao usuário e determinar um prazo para a sua regularização. 

Realizar a remoção da drenagem pluvial pública as redes de esgoto particulares e as 

redes de esgoto públicas da drenagem pluvial.

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

Setor de Drenagem a ser instituído

4

Projeto de 

Gerenciamento 

do Sistema de 

Drenagem Rural 

e Manejo de 

Águas Pluviais

Garantir a manutenção da qualidade 

da prestação dos serviços de 

drenagem e manejo de águas pluviais, 

visando diminuir os eventos de 

inundações e enchentes, ao controle 

da produção de sedimentos por meio 

de medidas corretas de manejo do 

solo e à preservação de mananciais.

Plano de Ações - Eixo drenagem PROJETO Ações

PROJETO AÇÕES

5

Projeto de 

Identificação e 

Desligamento de 

Interconexões de 

Redes Mistas

Reduzir o aporte de esgotos sanitários 

para os mananciais do Município, bem 

como minimizar o lançamento de 

águas pluviais no sistema de 

esgotamento sanitário.

 Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Itaguara (2015) 
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Item Nome Descrição Sub-item Ação Descrição Prazo Responsável

01.01

Conclusão das obras e início da operação 

do Sistema de Esgotamento Sanitário da 

sede urbana

Conclusão das obras de instalação dos interceptores, elevatórias e da estação de 

tratamento de esgotos. Operação imediata do sistema.
Imediato (2015) SAAE

01.02 Implantação do programa Caça-Esgoto

Encerrar o trabalho de atualização do cadastro das residências/ligações atendidas 

pelo SAAE. Identificar lançamentos de águas pluviais na rede coletora de esgotos e 

vice-versa. Identificar lançamentos de redes coletoras/interceptoras de esgotos em 

corpos d'água. Identificar os pontos cuja ligação do efluente doméstico à rede 

coletora é inviável tecnicamente. Propor soluções pontuais para ambos os casos.

Imediato (2015) SAAE

01.03

Elaboração do programa de incentivo à 

correta destinação de efluentes não 

domésticos.

Elaborar o cadastro de empresas cujos efluentes são lançados nos corpos d'água do 

município ou na rede coletora de esgotos. Incentivar a correta destinação desses 

efluentes, de forma a atender aos padrões de lançamento previstos na legislação.

Curto prazo 

(2015 – 2020)
SAAE

01.04
Implantação do sistema de vigilância da 

qualidade da água no Município.

Implantar o sistema de vigilância da qualidade da água para que se tenha um 

controle deste recurso que é consumido pela população, promovendo a qualidade de 

vida e a diminuição de doenças de veiculação hídrica.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

SAAE e Secretaria de Meio 

Ambiente

01.05

Criação do programa para a substituição 

de fossas negras ou construídas de forma 

incorreta na zona rural e no entorno de 

mananciais

Criar programa voltado à conscientização da população quanto ao uso de fossas 

construídas de forma irregular/incorreta na área rural e no entorno de mananciais, 

bem como promover e orientar quanto à maneira correta de construção desses 

dispositivos.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

SAAE e Secretaria de Meio 

Ambiente

01.06
Elaboração do diagnóstico detalhado das 

soluções de esgotamento das áreas rurais

Diagnosticar detalhadamente as condições de esgotamento sanitário das 

comunidades rurais do município.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

SAAE e Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento

01.07
Elaboração do Plano Diretor de 

Esgotamento Sanitário

O documento em questão deverá contemplar um diagnóstico completo e atualizado 

dos sistemas de esgotamento sanitário da sede urbana e das áreas rurais do 

município. Deve avaliar o crescimento populacional e estabelecer uma projeção de 

crescimento da população, a fim de estudar e definir alternativas para a 

expansão/universalização do acesso a esse serviço de saneamento, acompanhadas 

de estudos de viabilidade técnica e financeira.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

SAAE e Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento

01.08
Elaboração dos projetos apontados no 

Plano Diretor de Esgotamento Sanitário

Captação de recursos para elaboração dos projetos indicados no Plano Diretor de 

Esgotamento Sanitário, tanto para a sede urbana, quanto para as comunidades 

rurais.

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

SAAE e Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento

01.09

Captação de recursos para implantação 

dos projetos apontados no Plano Diretor 

de Esgotamento Sanitário

Captação de recursos para implantação dos projetos indicados no Plano Diretor de 

Esgotamento Sanitário, tanto para a sede urbana, quanto para as comunidades 

rurais.

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

SAAE e Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento

Plano de ações para o esgotamento sanitário Plano de Ações - Eixo Esgotamento Sanitário PROJETO Ações

PROJETO AÇÕES

1

Projeto de 

Gerenciamento 

do Sistema de 

Esgotamento 

Sanitário

Visa promover o aumento da qualidade 

da gestão do serviço de esgotamento 

sanitário no Município, por meio da 

estruturação e aprimoramento dos 

serviços

 Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Itaguara (2015) 
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Item Nome Descrição Sub-item Ação Descrição Prazo Responsável

01.01
Revisar e implantar o Plano Integrado de 

Resíduos Sólidos. Ação de planejamento.

Elaborar a revisão e atualização do Plano Integrado de Resíduos Sólidos elaborado 

pela empresa Casa Nobre Consultoria e Engenharia Ltda, em 30/10/2013, conforme 

estabelecido pela Lei Federal nº 12.305/2010. Ressalta-se que o desenvolvimento 

dessa ação é de responsabilidade do titular dos serviços através do seu órgão de 

planejamento, com apoio do prestador dos serviços.

Imediato (2015)

SAAE, Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Limpeza Urbana, 

Agropecuária e Meio Ambiente e 

Divisão Municipal de Meio Mabiente

01.02

Revisar condições de validade dos 

contratos que tenham por objeto a 

prestação de serviços públicos de 

saneamento básico de forma a adequá-los 

à legislação/ regulação vigente.

Revisar/adequar os contratos com as empresas prestadoras de serviços de coleta e 

limpeza urbana.
Imediato (2015)

SAAE, Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento e Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Limpeza 

Urbana, Agropecuária e Meio 

Ambiente

01.03

Elaborar estudo de concepção para 

melhoria e expansão da coleta e transporte 

para a disposição final de resíduos sólidos. 

Ação de melhoria operacional.

Elaborar estudo de melhoria operacional e adequação da coleta de resíduos    

PGIRS – Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, estipulado pela 

Lei nº12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a definição de rotas 

e frequências, contemplando também a área rural. Elaborar estudo de 

caracterização gravimétrica dos resíduos gerados no município para o seu correto 

gerenciamento; estudo de implementação da compostagem e utilização do pátio de 

compostagem na CTR; estudos e pesquisa de novas tecnologias para a minimização 

do volume de resíduos que segue para o aterro.

Imediato (2015)

SAAE, Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento e Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Limpeza 

Urbana, Agropecuária e Meio 

Ambiente

01.04

Elaborar e implementar projeto de 

conteinerização como forma de 

armazenamento temporário de resíduos 

domésticos.

Elaborar projeto visando a implementação dos contêineres como forma de 

armazenamento temporário de resíduos, o planejamento de sua implementação, 

bem como a sequência das atividades de implantação. Estudar a possibilidade de 

formalização de contrato com empresas especializadas no fornecimento e operação 

de sistema de coleta conteinerizada e início da implantação dos contêineres.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

SAAE, Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento e Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Limpeza 

Urbana, Agropecuária e Meio 

Ambiente

01.05

Promover a ampliação e melhoria da 

qualidade da gestão e gerenciamento dos 

serviços de varrição, capina e limpeza dos 

sistemas de drenagem fluvial (cursos 

d'água) e pluvial (águas de chuva).

Promover a ampliação e melhoria da qualidade da gestão e gerenciamento dos 

serviços, objetivando o aumento da qualidade de vida da população.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

Secretaria Municipal de Gestão e 

Planejamento e Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, Limpeza Urbana, 

Agropecuária e Meio Ambiente

01.06

Elaborar estudo de implantação da coleta 

seletiva inclusive estudos de impacto 

ambiental.

Deverá ser elaborado um estudo demonstrando a viabilidade de implantação da 

coleta seletiva, contemplando no mínimo: caracterização dos resíduos; definição das 

tecnologias disponíveis a serem utilizadas; dimensionamento da coleta: mão de 

obra, veículos coletores e contêineres; instalação dos Pontos de Entrega Voluntária - 

PEV - (definição da localização e modelo a ser utilizado); implantação da usina de 

triagem; elaboração de estudo de impacto ambiental.

Imediato (2015)

SAAE, Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento e Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Limpeza 

Urbana, Agropecuária e Meio 

Ambiente

02.01 Implantação da coleta seletiva.
Implantação do sistema de coleta seletiva, além de implantação de ações educativas 

e das ações definidas no tópico anterior.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

SAAE, Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento e Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Limpeza 

Urbana, Agropecuária e Meio 

Ambiente

02.03 Capacitar e organizar catadores.

Capacitar os catadores, delimitar as áreas de coleta dos grupos, fortalecer/criar 

cooperativas de catadores. Contratar consultoria especializada para realização de 

palestras e cursos. Promover campanhas de educação, sensibilização e 

conscientização da população. Produzir material didático, entre outros.

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

Secretaria Municipal de Gestão e 

Planejamento e Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, Limpeza Urbana, 

Agropecuária e Meio Ambiente

02.04 Formalizar parcerias.
Identificação de empresas e ONGs atuantes no setor de reciclagem e efetivação de 

parcerias para coleta e revenda de material.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

SAAE, Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento e Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Limpeza 

Urbana, Agropecuária e Meio 

Ambiente

02.05 Construir o galpão de triagem. Construir e estruturar do galpão de recebimento, triagem e estocagem de recicláveis.
Curto prazo 

(2015 – 2020)

SAAE, Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento e Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Limpeza 

Urbana, Agropecuária e Meio 

Ambiente

02.06 Implementar sistema de banco de dados.

Implementar o sistema de banco de dados para monitoramento e avaliação da 

quantidade do material recuperado de forma a subsidiar a gestão do serviço de 

coleta seletiva.

Curto prazo 

(2015 – 2020)

SAAE, Secretaria Municipal de 

Gestão e Planejamento e Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Limpeza 

Urbana, Agropecuária e Meio 

Ambiente

03.01 Elaborar e implantar o Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da 

Elaborar e implantar os dispositivos e diretrizes estipulados pelo PIGRCC, com 

ações paralelas de educação ambiental de forma a conscientizar e sensibilizar tanto 

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

Secretaria Municipal de Gestão e 

Planejamento e Secretaria Municipal 

03.02
Implantar a Usina de Reciclagem de 

Resíduos da Construção Civil.

Implantar a usina de reciclagem para a reintrodução dos materiais no ciclo produtivo 

da indústria da construção civil, reaproveitando-os sob a forma de agregados 

reciclados para diversos usos.

Médio a Longo 

Prazo (2015 - 

2035)

Secretaria Municipal de Gestão e 

Planejamento e Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, Limpeza Urbana, 

Agropecuária e Meio Ambiente

03.03
Mapear as áreas com disposição 

inadequada de resíduos.

Elaborar atualização do diagnóstico do mapeamento de áreas críticas de disposição 

de resíduos sólidos no Município.
Imediato (2015)

Secretaria Municipal de Gestão e 

Planejamento e Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, Limpeza Urbana, 

Agropecuária e Meio Ambiente

Plano de ações para o gerenciamento dos resíduos sólidos Plano de Ações - Eixo Resíduos Sólidos PROJETO Ações

PROJETO AÇÕES

1

Projeto de 

Gerenciamento 

do Sistema de 

Limpeza Urbana 

e Manejo de 

Resíduos Sólidos

Atender aos princípios estabelecidos 

pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, proporcionar a 

universalização da cobertura por coleta 

de resíduos, reduzir, dentro de 

aspectos técnicos e ambientais a 

destinação de resíduos em áreas 

clandestinas e, consequentemente, 

minimizar o volume de resíduos que 

seguem para a CTR - Central de 

Tratamento de Resíduos.

2

Projeto de Coleta 

Seletiva de 

Resíduos Sólidos 

Urbanos

Atender aos princípios estabelecidos 

pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, com a implantação de uma 

estrutura que viabilize a redução dos 

resíduos que seguem para a CTR - 

Central de Tratamento de Resíduos, 

bem como sua reutilização e 

reciclagem.

3

Projeto de 

Implementação 

do 

Gerenciamento 

de Resíduos da 

Construção Civil

Promover a gestão e o gerenciamento 

dos resíduos da construção civil 

objetivando diminuir ou erradicar o 

número de áreas clandestinas de 

disposição e a 

recuperação/reciclagem/reuso desses 

materiais.

 Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Itaguara (2015) 
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5.2.  CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.2.1. MONITORAMENTO 

O Ente de Regulação CISAB RC iniciou suas atividades de Regulação e Fiscalização em 01 
julho de 2015. No dia 14 do mesmo mês, o município de ITAGUARA/SAAE recebeu a visita 
técnica do CISAB RC. Foram visitadas todas as dependências e estruturas dos sistemas de 
Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Manejo de Resíduos Sólidos. 

 

5.3.   QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA 

Durante a visita do Ente de Regulação CISAB RC foi possível evidenciar que o prestador de 
serviços realiza análises da água bruta, tratada e distribuída para verificação da qualidade  
seguindo o estabelecido na PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 do 
Ministério da Saúde. 

A tabela abaixo apresenta os resultados das análises realizadas pelo SAAE de janeiro a 
agosto de 2015.  

Mês Parâmetro
Número total  de 

amostras 
Fora do padrão * 

% Fora do padrão 

* 
Turbidez pós filtração 694 58 8,36%

Turbidez saída do tratamento 347 0 0,00%

Cor 347 2 0,58%

PH 347 0 0,00%

Fluoreto 347 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 347 0 0,00%

Coliformes Totais 6 0 0,00%

Escherichia coli 6 0 0,00%

Turbidez pós filtração 577 49 8,49%

Turbidez saída do tratamento 290 0 0,00%

Cor 290 9 3,10%

PH 290 0 0,00%

Fluoreto 290 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 290 0 0,00%

Coliformes Totais 8 0 0,00%

Escherichia coli 8 0 0,00%

Turbidez pós filtração 603 63 10,45%

Turbidez saída do tratamento 304 0 0,00%

Cor 304 0 0,00%

PH 304 0 0,00%

Fluoreto 304 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 304 0 0,00%

Coliformes Totais 10 0 0,00%

Escherichia coli 10 0 0,00%

Monitoramento da qualidade da água   - Tratada

jan/15

fev/15

mar/15

* Conforme  Portaria GM/MS nº 2.914/2011
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Análises de água tratada. FONTE: SAAE ITAGUARA 
 
 
 

Mês Parâmetro
Número total  de 

amostras 
Fora do padrão * 

% Fora do padrão 

* 

Turbidez pós filtração 618 63 10,19%

Turbidez saída do tratamento 309 0 0,00%

Cor 309 3 0,97%

PH 309 0 0,00%

Fluoreto 309 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 309 0 0,00%

Coliformes Totais 8 0 0,00%

Escherichia coli 8 0 0,00%

Turbidez pós filtração 605 109 18,02%

Turbidez saída do tratamento 314 0 0,00%

Cor 314 11 3,50%

PH 314 0 0,00%

Fluoreto 314 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 314 0 0,00%

Coliformes Totais 8 0 0,00%

Escherichia coli 8 0 0,00%

Turbidez pós filtração 616 64 10,39%

Turbidez saída do tratamento 309 0 0,00%

Cor 309 4 1,29%

PH 309 0 0,00%

Fluoreto 308 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 309 0 0,00%

Coliformes Totais 8 0 0,00%

Escherichia coli 8 0 0,00%

Turbidez pós filtração 616 31 5,03%

Turbidez saída do tratamento 309 0 0,00%

Cor 309 8 2,59%

PH 309 0 0,00%

Fluoreto 309 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 309 0 0,00%

Coliformes Totais 10 0 0,00%

Escherichia coli 10 0 0,00%

Turbidez pós filtração 660 17 2,58%

Turbidez saída do tratamento 330 0 0,00%

Cor 330 1 0,30%

PH 330 0 0,00%

Fluoreto 330 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 330 0 0,00%

Coliformes Totais 6 0 0,00%

Escherichia coli 6 0 0,00%

mai/15

jul/15

abr/15

ago/15

Monitoramento da qualidade da água   - Tratada
* Conforme  Portaria GM/MS nº 2.914/2011

jun/15

 Análises de água tratada. FONTE: SAAE ITAGUARA 
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Mês Parâmetro
Número total  de 

amostras 
Fora do padrão * 

% Fora do padrão 

* 

Turbidez (rede de distribuição) 30 0 0,00%

Cor 30 0 0,00%

PH 30 0 0,00%

Fluoreto 30 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 30 0 0,00%

Coliformes Totais 30 0 0,00%

Escherichia coli 30 0 0,00%

Turbidez (rede de distribuição) 19 0 0,00%

Cor 19 0 0,00%

PH 19 0 0,00%

Fluoreto 18 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 19 0 0,00%

Coliformes Totais 19 0 0,00%

Escherichia coli 19 0 0,00%

Turbidez (rede de distribuição) 24 0 8,49%

Cor 24 0 0,00%

PH 24 0 0,00%

Fluoreto 24 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 24 0 0,00%

Coliformes Totais 24 0 0,00%

Escherichia coli 24 0 0,00%

Turbidez (rede de distribuição) 26 0 0,00%

Cor 26 2 7,69%

PH 26 0 0,00%

Fluoreto 26 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 26 0 0,00%

Coliformes Totais 26 0 0,00%

Escherichia coli 26 0 0,00%

Turbidez (rede de distribuição) 33 0 0,00%

Cor 33 0 0,00%

PH 33 0 0,00%

Fluoreto 33 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 33 0 0,00%

Coliformes Totais 33 0 0,00%

Escherichia coli 33 0 0,00%

ago/15

jan/15

fev/15

mar/15

abr/15

Monitoramento da qualidade da água  distribuída
* Conforme  Portaria GM/MS nº 2.914/2011

 Análises de água tratada. FONTE: SAAE ITAGUARA 
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Mês Parâmetro
Número total  de 

amostras 
Fora do padrão * 

% Fora do padrão 

* 

Turbidez (rede de distribuição) 31 0 0,00%

Cor 31 0 0,00%

PH 31 0 0,00%

Fluoreto 25 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 31 0 0,00%

Coliformes Totais 31 0 0,00%

Escherichia coli 31 0 0,00%

Turbidez (rede de distribuição) 34 0 0,00%

Cor 34 2 5,88%

PH 34 0 0,00%

Fluoreto 34 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 34 0 0,00%

Coliformes Totais 34 0 0,00%

Escherichia coli 34 0 0,00%

Turbidez (rede de distribuição) 41 0 0,00%

Cor 41 0 0,00%

PH 41 0 0,00%

Fluoreto 33 0 0,00%

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 41 0 0,00%

Coliformes Totais 41 0 0,00%

Escherichia coli 41 0 0,00%

mai/15

jun/15

jul/15

Monitoramento da qualidade da água  distribuída
* Conforme  Portaria GM/MS nº 2.914/2011

 Análises de água tratada. FONTE: SAAE ITAGUARA 

 

Os resultados das análises apresentados pelo SAAE ao Ente de Regulação são os mesmos 
enviados ao Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo 
Humano – Ministério da Saúde, disponibilizados no DATASUS.  

Estes resultados demonstram que a qualidade da água distribuída à população de 
Itaguara atende aos parâmetros de potabilidade para consumo humano estabelecidos 
pela PORTARIA Nº 2.914/2011.  

O CISAB RC ainda não iniciou suas atividades de monitoramento de qualidade da água, no 
entanto as informações disponibilizadas pelo prestador demonstram a eficiência do 
serviço, que em breve será aferida pelo Ente de Regulação.   
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O atendimento à portaria supracitada pode ser visto também no SNIS (2013), conforme 
as tabelas abaixo: 

amostra / ano amostra / ano amostra / ano amostra / ano amostra / ano amostra / ano

4320 4437 0 4320 4437 2

AMOSTRAS PARA ANALISE CLORO RESIDUAL AMOSTRAS PARA ANALISE TURBIDEZ

Obrigatórias Analisadas
Resultados fora do 

Padrão
Obrigatórias Analisadas

Resultados fora do 

Padrão

 
Fonte: SNIS 2013 

 

percentual percentual percentual percentual percentual percentual

102,71% 0,00% 102,71% 0,05% 103,61% 0,00%

AMOSTRAS PARA ANALISE CLORO RESIDUAL AMOSTRAS PARA ANALISE TURBIDEZ

Índice de 

Conformidade da 

QUantidade de 

Amostra - Cloro 

Residual

Ínidência das 

Analíses de Cloro 

Residual - Fora do 

Padrão

Índice de 

Conformidade da 

Quantidade de 

Amostra - Turbidez

Ínidência das 

Analíses de Turbidez 

- Fora do Padrão

Índice de 

Conformidade da 

Quantidade de 

Amostra - Coliformes 

Totais

Ínidência das 

Analíses de 

Coliformes Totais - 

Fora do Padrão

Fonte: SNIS 2013 

 

5.4.  REGISTRO DE OUVIDORIA 

Não foram registradas reclamações referentes ao prestador de serviços SAAE de Itaguara 
na Ouvidoria, desde o início das atividades de Regulação e Fiscalização do Ente de 
Regulação CISAB RC. 

 

5.5.  ÍNDICES DE PERDAS FÍSICAS E ECONÔMICAS 

Um dos principais indicadores de eficiência da operação dos sistemas de abastecimento 
de água é o índice de perdas. Com valores médios próximos aos 40% no Brasil, o combate 
às perdas de água transformou-se em um grande desafio para os prestadores de serviços 
de saneamento, sejam eles públicos ou privados. 

As perdas podem ser físicas ou aparentes, sendo elas:  

A “perda de água física” ou “real” é quando o volume de água disponibilizado no 
sistema de distribuição pelas operadoras de água não é utilizado pelos clientes, 
sendo desperdiçado antes de chegar às unidades de consumo.  

A “perda de água comercial” ou “aparente” quando o volume utilizado não é 
devidamente computado nas unidades de consumo, sendo cobrado de forma 
inadequada. 
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Conforme as informações do prestador de serviços e disponíveis no SNIS 2013 a perdas 
de água nos sistema do SAAE de ITAGUARA são de aproximadamente 11,6 %.  

percentual percentual lts/dia/ligações

11,63% 2,09% 55,28

Índice de Perdas
ìndice Bruto de Perdas 

Lineares

ìndice de Perdas 

por Ligação

Consum o em  m ³ Salário m ínim o 2016 *

Renda m édia dom iciliar 

per capita projetada 

2016 **

Valor da tarifa  de água e 

esgoto e resídups 

sólidos***

%  do valor da tarifa 

em  relação a renda 

dom iciliar per capita

%  do total de 

residencias conform e 

histogram a de 

consum o ****

%  do total de 

residencias 

conform e 

histogram a de 

consum o **** 

(acum ulado)

0 30,61R$                         2,97% 9,45% 9,45%

1 32,54R$                         3,16% 4,51% 13,96%

2 34,48R$                         3,35% 4,64% 18,60%

3 36,41R$                         3,54% 5,05% 23,64%

4 38,34R$                         3,73% 5,74% 29,38%

5 40,28R$                         3,91% 5,26% 34,63%

6 42,23R$                         4,10% 6,28% 40,92%

7 44,17R$                         4,29% 6,13% 47,05%

8 46,12R$                         4,48% 5,91% 52,95%

9 48,07R$                         4,67% 5,82% 58,77%

10 50,02R$                         4,86% 5,38% 64,15%

11 51,98R$                         5,05% 5,33% 69,48%

12 53,95R$                         5,24% 4,88% 74,36%

13 55,91R$                         5,43% 4,17% 78,53%

14 57,87R$                         5,62% 3,59% 82,12%

15 59,84R$                         5,82% 3,27% 85,38%

1.028,91R$                865,50R$                 

 
                   Fonte: SNIS 2013 

 

Apesar do percentual de perdas apresentado pelo prestador está bem abaixo da média 
nacional, que é de aproximadamente 40%, é importante que estes números sejam 
aferidos, pois os cálculos do SNIS são feitos com base nas informações de macro medição 
e micro medição informados pelo SAAE ao SNIS. Como o prestador não conta com 
equipamentos de macro medição, a vazão de tratamento e o volume total tratado pela 
ETA são estimados através da vazão média de tratamento e do tempo de operação da 
ETA.  

A redução de perdas será uma meta a perseguir, pois representa ganhos de eficiência, 
além de ser fator relevante quanto à sustentabilidade, que traz consigo inquestionáveis 
ganhos à população da cidade e ao meio ambiente.  

 

6. DA ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA  

6.1.  REVISÃO SOLICITADA 

O SAAE ITAGUARA solicitou uma revisão tarifária que, além de contemplar mudanças no 
critério de tarifação, pudesse induzir e estimular a mudança de atitude em relação ao 
consumo de água, mantendo o equilíbrio econômico financeiro desta Autarquia. 

O último reajuste das tarifas do SAAE ocorreu em 1º de abril de 2014 e foi aplicado de 
forma linear o índice de 7,00% (sete pontos percentuais).  

 
A autarquia adotou, na oportunidade, um estudo da estrutura de custos e receitas do 
órgão para apuração deste reajuste. 

 
6.2.  COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE EXPLORAÇÃO (DEX): 

A composição dos custos de exploração (DEX) foi estruturada considerando 
separadamente as três modalidades de serviços: abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e coleta de resíduos sólidos; e ainda, as despesas administrativas que deram 
suporte a estes serviços. 
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Para melhor adequação dos estudos, adotamos uma sistemática de rateio das despesas 
administrativas considerando a participação do custo de cada serviço no somatório dos 
custos das três modalidades existentes.  

Sendo assim, o rateio definiu em 60%, 10% e 30%, como percentuais a serem utilizados 
para água, esgoto e resíduos, respectivamente. 

Quadro demonstrativo das Despesas de Exploração (DEX):  

Itaguara

jul/2014 a jun/2015 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul/15 Totais

       1.0 Total  Despesas de Exploração (DEX) 159.096,45 167.288,60 216.702,29 172.652,42 253.745,03 251.179,82 184.827,71 179.293,19 176.818,52 193.224,61 219.009,77 178.085,22 2.351.923,63

      1.1 ADMINISTRAÇÃO 57.829,81 61.709,88 69.320,45 59.723,62 94.267,80 31.411,32 62.186,83 57.168,81 55.021,16 71.615,76 72.694,11 61.092,25 754.041,80

      1.11 Pessoal 39.687,96 40.021,23 47.058,68 42.123,72 73.527,15 15.879,72 43.221,57 40.503,41 42.744,60 47.246,65 53.804,64 49.676,01 535.495,34

      1.12 Serviços de Terceiros 17.016,99 18.919,60 18.606,67 16.603,87 19.411,16 11.243,46 18.027,99 14.533,67 10.609,81 20.026,28 18.061,85 9.394,47 192.455,82

      1.121 - Energia Eletrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      1.13 Materiais 1.124,86 2.769,05 3.655,10 996,03 1.329,49 4.288,14 937,27 2.131,73 1.666,75 4.342,83 827,62 2.021,77 26.090,64

      1.14 Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      1.2 ÁGUA 90.116,60 92.992,22 137.962,40 100.002,45 158.144,23 180.933,76 105.695,94 97.358,40 100.658,63 118.021,31 128.966,22 100.080,02 1.410.932,16

      1.21 Pessoal 37.067,92 37.181,50 37.223,22 39.120,21 70.978,89 40.823,41 42.152,55 40.343,03 42.102,51 43.383,69 43.349,10 41.163,07 514.889,10

      1.22 Serviços de Terceiros 17.185,90 17.145,82 31.673,06 19.861,00 18.855,68 25.847,43 17.851,48 20.851,81 23.955,47 24.525,64 25.709,84 19.120,90 262.584,03

      1.221 - Energia Eletrica 12.784,51 13.027,28 16.213,53 12.760,49 13.227,37 14.268,04 14.630,48 13.874,15 1.034,09 16.606,45 20.515,41 13.039,90 161.981,70

      1.23 Materiais 1.164,89 1.638,97 27.473,85 5.187,07 11.748,98 95.416,13 8.379,81 1.862,27 1.587,95 7.142,52 16.290,81 3.140,70 181.033,95

      1.14 Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

       Rateio custo Administração (60%) 34.697,89 37.025,93 41.592,27 35.834,17 56.560,68 18.846,79 37.312,10 34.301,29 33.012,70 42.969,46 43.616,47 36.655,35 452.425,08

      1.3 ESGOTO 16.591,89 18.548,66 19.072,07 17.015,26 28.318,41 16.726,35 21.018,72 24.387,15 16.639,39 16.965,18 17.771,49 18.481,60 231.536,16

      1.31 Pessoal 10.743,44 12.310,20 12.073,48 10.999,10 18.841,69 13.501,48 14.697,46 14.756,21 11.052,53 9.803,60 10.343,99 12.372,37 151.495,55

      1.32 Serviços de Terceiros 65,47 67,47 66,54 43,80 49,94 83,74 102,58 3.914,06 84,74 0,00 158,09 0,00 4.636,43

      1.321 - Energia Eletrica 65,47 67,47 66,54 43,80 49,94 83,74 102,58 74,06 84,74 0,00 158,09 0,00 796,43

      1.33 Materiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      1.34 Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

       Rateio custo Administração (10%) 5.782,98 6.170,99 6.932,05 5.972,36 9.426,78 3.141,13 6.218,68 5.716,88 5.502,12 7.161,58 7.269,41 6.109,23 75.404,18

      1.4 TOTAL RESÍDUOS 52.387,96 55.747,72 59.667,83 55.634,71 67.282,39 53.519,71 58.113,05 57.547,64 59.520,51 58.238,13 72.272,06 59.523,61 709.455,31

      1.41 Pessoal 3.544,23 3.658,20 3.617,88 3.553,62 5.265,86 4.608,63 4.644,28 3.971,57 4.456,72 4.328,65 4.115,77 4.216,49 49.981,90

      1.42 Serviços de Terceiros 30.599,79 31.601,68 33.250,79 32.402,45 31.953,50 36.502,36 33.243,46 34.851,98 36.564,25 30.749,59 41.234,32 36.979,44 409.933,61

      1.421 - Energia Eletrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      1.43 Materiais 895,00 1.974,88 2.003,02 1.761,55 1.782,69 2.985,32 1.569,26 1.573,45 1.993,19 1.675,16 5.113,74 0,00 23.327,26

      1.44 Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

       Rateio custo Administração (30%) 17.348,94 18.512,96 20.796,14 17.917,09 28.280,34 9.423,40 18.656,05 17.150,64 16.506,35 21.484,73 21.808,23 18.327,68 226.212,54

            CISABRC - QUADRO GERAL PARA DIAGNÓSTICO e/ou REVISÃO DE TARIFAS            

 

Considerando o fato de que as despesas com energia elétrica sofreram consideráveis 

altas no seu custo no período, tomamos o cuidado de elaborar estudo à parte 

apresentado a seguir: 
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Itaguara Itaguara
jul/2014 a jun/2015 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 Totais

      1.1 ENERGTIA ELÉTRICA 12.849,98 13.094,75 16.280,07 12.804,29 13.277,31 14.351,78 14.733,06 13.948,21 1.118,83 16.606,45 20.673,50 13.039,90 162.778,13

      1.1 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      1.2 ÁGUA 12.784,51 13.027,28 16.213,53 12.760,49 13.227,37 14.268,04 14.630,48 13.874,15 1.034,09 16.606,45 20.515,41 13.039,90 161.981,70
      1.3 TOTAL ESGOTO 65,47 67,47 66,54 43,80 49,94 83,74 102,58 74,06 84,74 0,00 158,09 0,00 796,43
      1.4 TOTAL RESÍDUOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Custo Médio 13.498,48 13.498,48 13.498,48 13.498,48 13.498,48 13.498,48 13.498,48 13.498,48 13.498,48 13.498,48 13.498,48 13.498,48 161.981,70

      CUSTO DEX com INVEST 160.261,34 311.587,57 244.176,14 194.269,69 278.844,01 360.549,55 408.982,44 485.489,82 178.406,47 483.197,69 253.632,48 205.425,92 3.564.823,12

      % CUSTO Energ no dex 8,02% 4,20% 6,67% 6,59% 4,76% 3,98% 3,60% 2,87% 0,63% 3,44% 8,15% 6,35% 4,57%

      Arrecadação Total 241.026,93 246.018,99 241.138,10 230.711,20 226.864,45 245.169,85 227.939,33 225.481,60 232.616,00 224.969,58 226.084,39 227.164,01 2.795.184,43

      % CUSTO Energ s Fat 5,33% 5,32% 6,75% 5,55% 5,85% 5,85% 6,46% 6,19% 0,48% 7,38% 9,14% 5,74% 5,84%

CISABRC - EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DE ENERGIA ElÉTRICA NAS DESPESA DE 

 

Em Agosto de 2014, as despesas com energia elétrica representaram 8,02% do custo DEX 

e 5,33% da arrecadação deste prestador dos serviços. As variações das tarifas de energia 

elétrica foram impactantes nos seus custos e este prestador absorveu nas suas contas um 

aumento na ordem de 19,36%, se compararmos o custo acumulado nos três meses 

iniciais do período em relação às mesmas despesas nos três meses finais do mesmo 

período (R$ 42.025,32 x R$ 50.161,76).  

Os gráficos abaixo representam as evoluções percentuais do item energia elétricas em 

relação às Despesas de Exploração e Arrecadação no período. 

8,02%

4,20%

6,67% 6,59%

4,76%
3,98% 3,60%

2,87%

0,63%

3,44%

8,15%

6,35%

5,33%

5,32%

6,75%
5,55%

5,85%
5,85% 6,46%

6,19%

0,48%

7,38%

9,14%

5,74%

ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15

Evolução % Custo Energia - Ago/2014 a Jul/2015

Custo Energia x Custo Total Custo Energia x Arrecadação
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Importante destacar que as informações de consumo de energia elétrica já estão 

incluídas no total de custo DEX, anteriormente anexado, e, portanto já incorporadas na 

apuração dos custos totais, não demandando outro acréscimo, além dos já apurados. 

6.3.  INVESTIMENTOS  

6.3.1 Investimentos com recurso próprios - SAAE 

Conforme documentos apresentados pelo SAAE foram realizados no período de agosto de 

2014 a julho de 2015, montante de R$ 1.031.865,54 (um milhão, trinta e um mil, 

oitocentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos) nos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, que 

correspondem a 36,92% da arrecadação total com as tarifas cobradas para prestação 

destes serviços.  

6.3.2  Valores de investimentos realizados pelo SAAE:  

Itaguara
jul/2014 a jun/2015 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul/15 Totais

   3.0 INVESTIMENTO 0,00 142.660,00 0,00 16.430,20 13.350,00 13.953,60 215.774,92 304.334,36 0,00 282.830,56 18.331,90 24.200,00 1.031.865,54

            CISABRC - INVESTIMENTOS REALIZADOS     

 

 

6.3.3. Investimentos com recursos externos 

No município com interveniência do SAAE, foi investido nos últimos quatro anos (2012 a 

2015) R$ 4.010.406,42 (quatro milhões, dez mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e dois 

centavos) na elaboração de projetos para ampliação do SAA e em obras de ampliação do 

SES.  

Estes recursos são oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC2/ 

Ministério das Cidades, conforme tabelas a seguir: 

 

Ano Valor Fonte de recursos

2012 R$ 9.999,99 PAC 2  / OGU

2013 R$ 0,00 PAC 2  / OGU

2014 R$ 124.819,88 PAC 2  / OGU

2015 R$ 26.299,97 PAC 2  / OGU

Total* R$ 161.119,84

RECURSOS (externos) INVESTIDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 

AMPLIAÇÃO DO SAA

 
Fonte: www.transparencia.gov.br consulta em 05/10/2015 

 

http://www.transparencia.gov.br/
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Ano Valor Fonte de recursos

2012 R$ 1.211.454,14 PAC 2  / OGU

2013 R$ 799.911,66 PAC 2  / OGU

2014 R$ 909.940,01 PAC 2  / OGU

2015 R$ 927.980,77 PAC 2  / OGU

Total* R$ 3.849.286,58

RECURSOS (externos) INVESTIDOS EM OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SES

 
Fonte: www.transparencia.gov.br consulta em 05/10/2015 

 

6.4.  FONTE DE RECURSOS 

PROJEÇÕES DE INVESTIMENTOS A SEREM REALIZADOS DE AGOSTO DE 2015 A DEZEMBRO 

DE 2016: 

Conforme previsto no Inciso XVI do artigo 4º da Resolução de Fiscalização e Regulação – 

CISAB – RC Nº 002, de 05 de agosto de 2015, o SAAE apresentou a este Ente de Regulação 

Planilha de Projeção de Investimentos com recursos próprios conforme apresentado 

abaixo: 

 

SAAE ITAGUARA ESGOTO (ESG)

2015 a 2017 2015 2016 2017 Totais

1.IG Total Investimentos 100.000,00 373.743,00 429.794,45 903.537,45

      1.IG1 Aquisição de Bens Móveis 0,00 76.600,00 88.090,00 164.690,00

      1.IG2 Aquisição de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00

      1.IG3 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00

      1.IG4 Projetos 0,00 0,00 0,00 0,00

      1.IG5 Obras 100.000,00 297.143,00 341.704,45 738.847,45

      1.IG6 Ações 0,00 0,00 0,00 0,00

            CISABrc - PLANILHA DE PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS

 

 

6.5.  FONTE DE RECURSOS 

Todas as receitas do SAAE no período de Agosto de 2014 a Julho de 2015 foram oriundas 
das arrecadações recebidas pelos serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, outros serviços e/ou taxas decorrentes destes serviços e recursos externos 
conforme descritos no item 5.3.3. 

http://www.transparencia.gov.br/
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6.6.  VOLUMES E VALORES ARRECADADOS 
 
 

Os Volumes Faturados e Medidos no período foram: 
 
 
 

Itaguara
jul/2014 a jun/2015 jan-47 dez-46 set-86 mai-54 ago-51 out-70 nov-48 jan-57 ago-65 fev-67 mai-70 jul/15 Totais

   10.0  Volume Faturado (M³) 72.378 73.908 73.336 71.883 70.779 74.296 72.000 71.152 71.910 72.090 72.171 72.461 868.364

   11.0  Volume Medido (M³) àgua 67.632 69.441 79.839 67.928 67.489 73.135 69.806 65.340 69.119 66.263 67.728 66.802 830.522

            CISABRC - VOLUMES FATURADOS E MEDIDOS     

 
 

 
Valores Arrecadados: 
 

Itaguara
jul/2014 a jun/2015 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jul/15 Totais

   5.0 Receita Total (Arrecadação) Àgua 194.205,84 198.149,83 193.974,54 185.376,47 182.172,88 196.877,63 183.222,54 180.883,25 186.018,16 180.331,78 181.268,35 181.847,80 2.244.329,07

   5.1  Receita Tarifária Água 178.806,58 184.682,55 179.721,20 172.187,81 168.523,51 181.872,89 171.641,40 167.982,80 175.706,20 169.930,72 169.518,10 170.841,73 2.091.415,49

   5.2 Rateio Outras Receitas (80%) 15.399,26 13.467,28 14.253,34 13.188,66 13.649,37 15.004,74 11.581,14 12.900,45 10.311,96 10.401,06 11.750,25 11.006,07 152.913,58

   6.0  Receita Total (Arrecadação) Esgosto 46.575,67 47.869,16 47.033,30 45.097,53 44.691,57 48.100,27 44.637,27 44.490,03 46.431,94 44.510,29 44.816,04 45.017,31 549.270,38

   6.1  Receita Tarifária Esgoto 42.725,85 44.502,34 43.469,97 41.800,36 41.279,23 44.349,08 41.741,99 41.264,92 43.853,95 41.910,02 41.878,48 42.265,79 511.041,98

   6.2  Rateio Outras Receitas (20%) 3.849,82 3.366,82 3.563,33 3.297,17 3.412,34 3.751,19 2.895,28 3.225,11 2.577,99 2.600,27 2.937,56 2.751,52 38.228,40

   7.0 Receita Total (Arrecadação) Resíduos 245,42 0,00 130,26 237,20 0,00 191,95 79,52 108,32 165,90 127,51 0,00 298,90 1.584,98

   8.0 RECEITA TOTAL (Arrecadação - Água + Esgoto + Resíduos) 241.026,93 246.018,99 241.138,10 230.711,20 226.864,45 245.169,85 227.939,33 225.481,60 232.616,00 224.969,58 226.084,39 227.164,01 2.795.184,43

            CISABRC - VOLUMES ARRECADADOS  

 
 

 
Como os serviços de coleta de resíduos não origina nenhuma arrecadação de outras 
receitas (taxas e outros serviços), as mesmas foram rateadas apenas entre Água e Esgoto, 
ficando 80% (oitenta pontos percentuais) para o abastecimento de água e 20% (vinte 
pontos percentuais) para o esgotamento sanitário. 

 

 6.7.  CÁLCULOS DA NECESSIDADE DE AUMENTO DE ARRECADAÇÃO 
 

Considerando o quadro geral a seguir:  

Itaguara

jul/2014 a jun/2015 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul/15 Totais

   1.0 Total  Despesas de Exploração (DEX) 159.096,45 167.288,60 216.702,29 172.652,42 253.745,03 251.179,82 184.827,71 179.293,19 176.818,52 193.224,61 219.009,77 178.085,22 2.351.923,63

   2.0 Reavaliação de Ativos (Depreciação) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   3.0 INVESTIMENTO 0,00 142.660,00 0,00 16.430,20 13.350,00 13.953,60 215.774,92 304.334,36 0,00 282.830,56 18.331,90 24.200,00 1.031.865,54

   4.0 CUSTO  TOTAL  (DEX mais Investimento) 159.096,45 309.948,60 216.702,29 189.082,62 267.095,03 265.133,42 400.602,63 483.627,55 176.818,52 476.055,17 237.341,67 202.285,22 1.031.865,54

   8.0 RECEITA TOTAL (Arrecadação - Água + Esgoto + Resíduos) 241.026,93 246.018,99 241.138,10 230.711,20 226.864,45 245.169,85 227.939,33 225.481,60 232.616,00 224.969,58 226.084,39 227.164,01 2.795.184,43

   12.0  Receita Total (8.0) menos  DEX (1.0) 81.930,48 78.730,39 24.435,81 58.058,78 -26.880,58 -6.009,97 43.111,62 46.188,41 55.797,48 31.744,97 7.074,62 49.078,79 443.260,80

   13.0  Receita Total (8.0) menos Custo Total (4.0) 81.930,48 -63.929,61 24.435,81 41.628,58 -40.230,58 -19.963,57 -172.663,30 -258.145,95 55.797,48 -251.085,59 -11.257,28 24.878,79 -588.604,74

   14.0 RESULTADO sem investimento 51,497% 47,063% 11,276% 33,628% -10,594% -2,393% 23,325% 25,761% 31,556% 16,429% 3,230% 27,559% 18,847%

   15.0 RESULTADO com investimento 51,497% -20,626% 11,276% 22,016% -15,062% -7,530% -43,101% -53,377% 31,556% -52,743% -4,743% 12,299% -17,395%

            CISABRC - QUADRO GERAL PARA DIAGNÓSTICO e/ou REVISÃO DE TARIFAS            
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Fica evidenciado, neste quadro, que a Receita Total Arrecada foi suficiente para arcar com 
as despesas de Exploração no período, ou seja, R$ 2.795.184,43 (dois milhões, setecentos 
e noventa e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos) da 
primeira, comparado aos R$ 2.351.923,63 (dois milhões, trezentos e cinqüenta e um mil, 
novecentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) da segunda, onde podemos 
observar um resultado operacional positivo de R$ 443.260,80 (quatrocentos e quarenta e 
três mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos). 

Ao considerarmos os valores dos investimentos realizados, ou seja, R$ 1.031.865,54 (um 
milhão, trinta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro 
centavos) subtraídos do resultado operacional positivo acima apontado de R$ 443.260,80 
(quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos), 
verificamos um impacto financeiro negativo no período de R$ 588.604,74 (quinhentos e 
oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), que 
correspondem a 17,39% do Custo Total, isto só se viabilizou diante da reserva financeira 
que a Autarquia dispunha desde o início do período. 

Conforme demonstrado no item “4 – DA ANALÍSE TÉCNICA”, fica evidenciada a 
necessidade da continuidade dos investimentos, inclusive previstos no Plano Municipal de 
Saneamento do Município.  

Diante do cenário econômico atual, projetamos um aumento de custos nas despesas de 
exploração de 9,53%, índice este previsto para a inflação nos próximos 12 meses pelo 
Ministério do Planejamento em 01/10/2015, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 

            CISABRC - QUADRO GERAL PARA DIAGNÓSTICO e/ou REVISÃO DE TARIFAS

Itaguara

jul/2014 a jun/2015 2015/2016 2016/2017

 1.0 TOTAL EXPLORAÇÃO (DEX) 2.622.901,55 2.806.504,65

      1.1 ÁGUA 1.545.393,99 1.653.571,57

      1.2 TOTAL ESGOTO 300.441,15 321.472,03

      1.3 TOTAL RESÍDUOS 777.066,40 831.461,05

 2.0 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS (Depreciação) 0,00 0,00

 3.0 INVESTIMENTOS ( Á REALIZAR) 473.743,00 429.794,45

 4.0 CUSTO  TOTAL  (DEX mais Investimento) 3.096.644,55 3.236.299,10

 5.0 Receita TOTAL (Arrecadação - Água + Esgoto + Resíduos) 2.795.184,43 2.990.847,34

 6.0 Recursos p/ Investimentos (Externos) 0,00 0,00

 7.0  Receita Total (5.0) menos Custo Total (4.0) menos Rec. Externos (6.0) -301.460,12 -245.451,76

 8.0  Necessidade de reajuste  (7.0) sobre Receita Total (5.0) -10,78% -8,21%  

Estes dados mostram que para suportar a inflação de 9,53% projetada, mais os custos 
com investimentos necessários e previstos até 2016 no Plano Plurianual - PPA será 
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necessário um aumento da Arrecadação Anual na ordem de R$ 301.460,12 (trezentos e 
um mil, quatrocentos e sessenta reais e doze centavos), ou seja, 10,78%.  

 
7. TARIFAÇÃO 

 
7.1.  TARIFAÇÃO ATUAL 

Para efeito de remuneração dos serviços, os usuários são classificados nas categorias: 
residencial, comercial e industrial.  

O volume faturado é calculado pela diferença entre a leitura atual e a anterior, 
observando o consumo mínimo, que atualmente é de 15 m³ para a categorial residencial, 
20 m³ para a categoria comercial e 60 m³ para a categoria industrial.  

As datas de leituras e períodos de apuração de consumo poderão variar a cada mês, em 
função da ocorrência de feriados e finais de semanas, alterando assim o calendário de 
faturamento do SAAE, porém a duração dos períodos de consumo é fixada de maneira 
que seja mantido o número máximo de doze contas por ano. 

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são remunerados sob a 
forma de tarifa, de acordo com a estrutura tarifária do SAAE.  

Os serviços de manejo de resíduos sólidos na atual estrutura tarifária não são 
remunerados, fazendo com que os custos gerados com a prestação destes serviços sejam 
cobertos pelos valores arrecadados com as tarifas de água e esgoto.  

As tarifas são atualmente diferenciadas segundo as categorias e faixas de consumo de 
água, sendo progressivas em relação ao volume faturável.  

Durante a realização da visita técnica do Ente de Regulação CISAB-RC ao prestador de 
serviços SAAE, foi relatada a necessidade de um estudo para alteração da matriz tarifária, 
uma vez que o atual modelo induz ao desperdício.  

Foi relatado também que durante aos recentes períodos de escassez hídrica, enfrentados 
nos últimos anos, a cobrança da população foi efetiva, uma vez que a Autarquia 
conclamava a população a redução de consumo, o usuário se esforçava para atender esta 
solicitação, mas continuava tendo sua conta faturada com os mesmos 15m³ estabelecidos 
como consumo mínimo.   

O prestador de serviços formalizou junto ao CISAB-RC, por meio do ofício de nº 090/2015 
de 27 de agosto de 2015, a solicitação de elaboração de um estudo de revisão da 
estrutura tarifária praticada atualmente pelo SAAE. Junto com o ofício o prestador de 
serviços apresentou a documentação necessária para formalização do pedido conforme 
previsto no art. 13 da Resolução FR - CISAB-RC Nº 002, de 05 de agosto de 2015.  
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7.2.  ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA TARIFÁRIA. 
 

O Ente de Regulação, por meio de seu corpo técnico, elaborou um estudo de revisão da 
estrutura tarifária praticada atualmente pelo SAAE. 

O estudo tomou como base o histograma de consumo real dos últimos 12 meses, o 
faturamento e a arrecadação no período, além do valor final da tarifa praticada 
atualmente em cada faixa de consumo, tomando como base os valores praticados para 
cada metro cúbico (m³) consumido.  

Conforme disposto no art. 29 da Lei Federal 11.445/2007: 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira  assegurada, sempre que possível, mediante 
remuneração pela cobrança dos serviços: 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na 
forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para 
cada um dos serviços ou para ambos  conjuntamente; 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas 
e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do 
serviço ou de suas atividades; 

Foram feitas simulações e estudos para alteração da tarifa mínima estabelecida 
atualmente com consumo mínimo de 15m³, 20m³ e 60m³, respectivamente para as 
categorias residencial, comercial e industrial, reduzindo-o para 5m³.  

Foram realizadas também simulações com base no histograma de consumo do período de 
agosto de 2014 a julho de 2015(12 meses) para implantação da Tarifa Básica Operacional 
– TBO mais tarifa de efetivo consumo por cada m³ medido.  

A tarifa básica operacional consiste na cobrança de um valor fixo para os serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, e manejo de resíduos sólidos para cada 
economia, com a finalidade de garantir a disponibilidade e manutenção dos serviços à 
disposição.   

Ambas as simulações foram realizadas visando garantir a sustentabilidade da prestação 
dos serviços, bem como a modicidade dos preços.  

A tabela abaixo apresenta as evoluções: do salário mínimo no país, da renda domiciliar 
per capita para o município de Itaguara, dos valores das tarifas de água e esgoto da 
categoria residencial para o consumo mínimo 15 m³ e a relação destas tarifas com a 
renda média domiciliar per capita para o município de Itaguara - MG, todas no período de 
2010 a 2015. 
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*Fonte: IBGE CENSO 2010 e Estimativa para 2011 a 2015 
** Valores informados pelo SAAE Itaguara 

 

Na tabela abaixo, usando o valor do salário mínimo previsto para 2016 e a renda média 
domiciliar per capita prevista para o mesmo ano no município de Itaguara – MG (média 
alcançada usando a mesma evolução adotada para o salário mínimo), comparando estes 
valores com os valores das novas tarifas de água, esgoto e resíduos sólidos da categoria 
residencial (consumos de 0 a 15 m³), chegamos a percentual de comprometimento da 
renda com itens de saneamento. Completando o quadro temos o percentual de 
economias por faixa de consumo, além do acumulado por faixas. 

Conforme destacado na tabela, para consumos de 0 a 8 m³, o percentual de impacto do 
valor da tarifa na renda média domiciliar será inferior ao percentual histórico de 2010 a 
2015. 

Consumo em m³ Salário mínimo 2016 *

Renda média domiciliar 

per capita projetada 

2016 **

Valor da tarifa  de água e 

esgoto e resídups 

sólidos***

% do valor da tarifa 

em relação a renda 

domiciliar per capita

% do total de 

residencias conforme 

histograma de 

consumo ****

% do total de 

residencias 

conforme 

histograma de 

consumo **** 

(acumulado)

0 30,61R$                         2,97% 9,45% 9,45%

1 32,54R$                         3,16% 4,51% 13,96%

2 34,48R$                         3,35% 4,64% 18,60%

3 36,41R$                         3,54% 5,05% 23,64%

4 38,34R$                         3,73% 5,74% 29,38%

5 40,28R$                         3,91% 5,26% 34,63%

6 42,23R$                         4,10% 6,28% 40,92%

7 44,17R$                         4,29% 6,13% 47,05%

8 46,12R$                         4,48% 5,91% 52,95%

9 48,07R$                         4,67% 5,82% 58,77%

10 50,02R$                         4,86% 5,38% 64,15%

11 51,98R$                         5,05% 5,33% 69,48%

12 53,95R$                         5,24% 4,88% 74,36%

13 55,91R$                         5,43% 4,17% 78,53%

14 57,87R$                         5,62% 3,59% 82,12%

15 59,84R$                         5,82% 3,27% 85,38%

1.028,91R$                865,50R$                 

 
 

*Fonte: Previsão disponível em http://orcamentofederal.gov.br  
** Estimativa a partir no novo salário mínimo previsto 
***Valores após revisão tarifária 
****Conforme histogramas de consumo fornecidos pelo SAAE 

 
 

 

http://orcamentofederal.gov.br/
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Depois de realizadas as simulações, conclui-se que a opção que melhor atende aos 
princípios dispostos na Lei 11.445/2007 é a implantação da TBO e mais a tarifa de efetivo 
consumo por cada m³ medido. A implantação desta forma de cobrança, além de garantir 
a sustentabilidade dos serviços à disposição dos usuários - inibe o desperdício de água, 
uma vez que o usuário irá pagar por cada m³ consumido. Esta forma de cobrança 
incentiva que o usuário dos serviços busque mudar os seus hábitos de consumo, 
utilizando somente a quantidade necessária.  

O atual momento vivido no saneamento, com a escassez de chuvas e redução significativa 
dos níveis nos mananciais, requer um modelo de cobrança que iniba o desperdício de 
água tratada. Hoje podemos constatar, com segurança, que a cobrança pelo consumo 
mínimo de 15 m³ incentiva e induz à prática de desperdício.  

8. A NOVA ESTRUTURA PROPOSTA 

8.1. TARIFA BÁSICA OPERACIONAL  

A Tarifa Básica Operacional é a tarifa cobrada, de cada economia, para manutenção dos 
serviços à disposição dos usuários independente do uso ou consumo e para a implantação 
da nova estrutura tarifária no SAAE de Itaguara, propõe- se a criação de três categorias de 
TBO, sendo elas:  

Tarifa Básica Operacional Água – TBOA – tarifa cobrada para garantia da disponibilidade 
dos serviços de abastecimentos de água. 

Tarifa Básica Operacional Esgoto – TBOE – tarifa cobrada para garantia da 
disponibilidade dos serviços de esgotamento sanitário.  

Tarifa Básica Operacional Resíduos – TBOR – tarifa cobrada para garantia da 
disponibilidade dos serviços de manejo de resíduos sólidos.  

8.2. TARIFA DE EFETIVO CONSUMO 

A Tarifa de efetivo consumo é cobrada para cada m³ consumido (medido), sendo que o 
valor de cada m³ aumenta progressivamente conforme consumo.  

No caso de ligação de água com mais de uma economia, ou seja, mais de uma unidade 
usuária abastecida pelo mesmo ramal de ligação, o consumo total aferido deverá ser 
dividido pelo número de economias. O consumo obtido a partir desta divisão será 
utilizado para cálculo do valor da tarifa de efetivo consumo de cada economia, conforme 
valores definidos para cada faixa de consumo.  

8.3.  VALORES A SEREM ADOTADOS 

Depois de realizados as simulações, apresentamos os valores para implantação das TBO’s 
e os valores a serem cobradas pelo consumo efetivamente medido, sendo estes 
progressivos de acordo com as faixas de consumo, para as categorias Residencial, 
Comercial e Industrial. 
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Categorial Residencial 

TBO - Tarifa Básica Operacional 

TBO Água R$ 20,41 

TBO Esgoto R$ 6,12 

TBO Resíduos R$ 4,08 

Valores consumo efetivo (m³) Residencial 

Faixa de Consumo Valores 

0 - 5 R$ 1,2889 

6 - 10 R$ 1,2989 

11 - 15 R$ 1,3089 

16 - 20 R$ 4,2237 

21- 25 R$ 4,5897 

26 - 30 R$ 4,8592 

31 -40 R$ 5,3920 

41 - 50 R$ 5,6618 

51 - 75 R$ 6,1978 

76 - 100 R$ 6,5799 

101 - 200 R$ 6,9995 

200 - 9999 R$ 7,3202 
 

 

 

Categorial Comercial 

TBO - Tarifa Básica Operacional 
TBO Água R$ 35,31 

TBO Esgoto R$ 10,59 
TBO Resíduos R$  7,06 

Valores consumo efetivo (m³) Comercial 

Faixa de Consumo Valores 
0 - 5 R$ 1,9328 

6 - 10 R$ 1,9428 
11 - 15 R$ 1,9528 
16 - 20 R$ 1,9628 
2 1- 25 R$ 4,7289 
26 - 30 R$ 4,9389 
31 -40 R$  5,3889 
41 - 50 R$  5,7628 
51 - 75 R$  6,0923 

76 - 100 R$  6,8023 
101 - 200 R$  7,2256 

200 - 9999 R$ 7,5802 
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Categorial Industrial 

TBO - Tarifa Básica Operacional 
TBO Água R$  37,31 

TBO Esgoto R$  12,59 
TBO Resíduos R$    9,06 

Valores consumo efetivo (m³) Industrial 

Faixa de Consumo Valores 
0 - 5 R$ 1,9828 

6 - 10 R$ 1,9928 
11 - 15 R$2,0028 
16 - 20 R$ 2,0228 
2 1- 25 R$ 4,9289 
26 - 30 R$5,1389 
31 -40 R$ 5,5889 
41 - 50 R$ 5,9628 
51 - 75 R$ 6,2923 

76 - 100 R$ 7,0023 
101 - 200 R$ 7,4256 

200 - 9999 R$ 7,7802 

 

O percentual de cobrança da tarifa dos serviços de esgoto será mantido, sendo, Tarifa de 
Esgoto igual a 30% do valor da tarifa por consumo efetivo de água. 

Deverá ser criada a cobrança da tarifa de resíduos sólidos, conforme previsto no Inciso II 
do Art.29 da Lei Federal 11.445/2007, sendo Tarifa de Resíduos igual a 20% do valor da 
tarifa por consumo efetivo de água. 

Após a implantação da nova estrutura tarifaria de Itaguara, os usuários do sistema na 
categorial Residencial deverão ter os valores de suas contas reduzidos em até 28,18%, 
bem como reajustados em até 41,42%, distribuídos conforme as tabelas a seguir: 

0 - 6 m³
de -28,18% a               

-0,93%
1604 40,57%

Consumo Desconto
Nº médio de 

economias
% de Economias

 
 Economias beneficiadas com desconto na tarifa em função de baixo consumo.  
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7 a 201 m³
de 3,64% a               

41,42%
2350 59,43%

Consumo Acréscimo
Nº médio de 

economias
% de Economias

 
 Economias que terão reajuste (consumo superior a 7 m³).  

Após a implantação da nova estrutura tarifaria no SAAE de Itaguara, os usuários do 

sistema na categorial Comercial deverão ter os valores de suas contas reduzidos em até 

31,77%, bem com reajustados em até 43,65%, distribuídos conforme a tabela a seguir:  

0 - 8 m³
de -31,77 % a                

-1,83%
246 68,33%

Consumo Desconto
Nº Médio de 

Economias
% de Economias

 
 Economias beneficiadas com desconto na tarifa em função de baixo consumo.  

 

 

9 a 201 m³
de 1,92% a               

43,51%
114 31,67%

Consumo Acréscimo
Nº Médio de 

Economias
% de Economias

 
 Economias que terão reajuste (consumo superior a 9 m³). 
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8.4.  TABELA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 

9. CONCLUSÃO 

Conforme definição da Lei Federal nº 11.445/2007, a regulação tem por objetivo definir 

tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico financeiro do prestador de serviços 

de saneamento como a modicidade tarifária proporcionada aos usuários, mediante 

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços.  

Embasado nesta premissa, o CISAB-RC realizou estudos, estimou custos, arrecadações, 

analises decorrente destes e demais variáveis do período em questão, concluindo que a 

melhor opção para o alcance da situação desejada pela lei é a adoção da TBO (Tarifa 

Básica Operacional), visto que os níveis mais baixos de consumo serão beneficiados com 

redução de valores de suas contas.  
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