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Assunto: 
ANALISAR E HOMOLOGAR OS PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS PROPOSTOS PELO 
SAAE DE CAETÉ 

Objetivo: 

Realizar consulta pública para obter a participação do titular, do prestador e usuários 
dos serviços de saneamento básico, bem como outros interessados, com sugestões, 
dúvidas, etc. em relação à Minuta da Nota Técnica ARISB-MG Nº 189/2022, que analisa 
e homologa os preços e prazos de serviços propostos pelo SAAE de Caeté. 

 

Interessados: 

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

1. DO OBJETO 

A Minuta da Nota Técnica ARISB-MG 189/2022 foi elaborada pela equipe técnica da Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais – ARISB-MG – com o objetivo de analisar e 

homologar preços e prazos de serviços propostos pelo SAAE de Caeté. O documento baseia-se no disposto 

na Lei Nacional nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010, e na Lei Nacional nº 

14.026/2020. Fundamenta-se também na Nota Técnica ARISB-MG no 143/2021, de 12 de março de 2021, 

que é uma orientação Técnica sobre o processo de homologação da tabela de preços e prazos de serviços 

para prestadores de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário por meio do Sistema 

de Precificação de Serviços – SPS, bem como a Resolução ARISB-MG no 147, de 12 de março de 2021, que 

dispõe sobre o processo de homologação da Tabela de Preços e Prazos de Serviços para prestadores de 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a presente Nota Técnica apresenta o 

resultado da análise realizada pela Agência Reguladora para realizar a homologação da Tabela a ser 

utilizada pelo SAAE de Caeté. 

2. DOS FATOS 

Por meio do Ofício SAAE CAETÉ nº 29/2022, o SAAE de Caeté solicitou à Agência Reguladora a análise e 
homologação da Tabela de Preços e Prazos de Serviços, referente aos serviços não tarifados prestados 
pela autarquia. 

3. DA ANÁLISE TÉCNICA 

O SAAE de Caeté encaminhou para a Agência Reguladora o levantamento de custos para todos os 
serviços a serem precificados. O Memorial de Cálculo foi elaborado pela Autarquia e analisado pelos 
analistas dos setores de Regulação Econômica e Regulação Técnica da Agência Reguladora. Todos os 
questionamentos e dúvidas levantadas pela equipe da ARISB-MG foram respondidos pelo prestador 
de serviços em tempo hábil para a realização do estudo. 

Os componentes físicos e de serviços de cada um dos itens a serem precificados foram considerados 
pertinentes pela equipe técnica da Agência Reguladora, como também economicamente 
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analisados pelo setor de regulação, que consentiu com a memória de cálculo apresentada. 

4. DO CONTROLE SOCIAL 

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

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

do sítio eletrônico da ARISB-MG entre 07 a 21 de junho de 2022. Durante este período o link 

www.arisb.com.br/consultapublica1362022 estará disponível no endereço 

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

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

para participação com questionamentos acerca da estudo. 

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

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

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

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

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

número de protocolo de atendimento da concessionária. 

5. DA DIVULGAÇÃO 

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

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

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

localização e acesso aos usuários. 

Belo Horizonte, 07 de junho de 2022 

Arley Cristiano Silva 
Diretor Administrativo Financeiro 

ARISB-MG 
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