
 
 

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuições - Consulta Pública: 

Reajustamento dos Valores das Tarifas de Abastecimento de Água, de 

Esgotamento Sanitário e dos Preços Públicos dos demais serviços correlatos, no 

âmbito do Município de Morada Nova/CE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza, novembro de 2021 

 



 
 

 

Manifestante # Documento 
Dispositivo, 

capitulo, 
cláusula ou item 

Contribuição Resposta Consulta Pública 

Cleyton Oliveira da Silva 1 Parecer - 

Não mostrou os custos operacionais totais 

(eficientes), a saber, dispêndios incorridos 

nas diversas etapas da prestação dos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, no período de referência, 

abrangendo, entre outras, as despesas de 

operação e manutenção, as despesas 

comerciais, as despesas administrativas e as 

despesas fiscais e tributárias.  

Na espécie trata-se de reajuste inflacionário, que 

envolve apenas a recomposição da inflação 

ocorrida no período, tal como determinado na 

Resolução ARIS nº 02-2021.  Os itens 

apresentados, por sua vez, são essenciais em um 

processo de revisão tarifária, no qual deve-se 

verificar todos os custos, a proporção entre eles e 

as perdas existentes.  

 

Apesar de não se ter apresentado os números 

referentes à composição de custos, foi realizada 

uma análise de indicadores (item 3.2 do parecer 

preliminar), com sua respectiva evolução histórica, 

tendo-se por base o Sistema Nacional de 

Informações para o Saneamento 

Cleyton Oliveira da Silva 2 Parecer - 
Ativos que o SAAE (carros, bombas, 

prédios etc). 

Os ativos são importantes na verificação do nível 

de depreciação e dos investimentos necessários, de 

forma a que sejam recuperados, essencial ao efetivo 

reequilíbrio econômico-financeiro da prestação de 

serviços. 

Neste reajuste não utilizamos nenhuma equação 

inflacionária, apenas soma-se a inflação acumulada 

entre o último reajuste e o momento atual. Assim, 

as informações recomendadas não se configuram 

essenciais para o processo de decisão.  



 
 

 

Manifestante # Documento 
Dispositivo, 

capitulo, 
cláusula ou item 

Contribuição Resposta Consulta Pública 

Cleyton Oliveira da Silva 3 Parecer - 
Não ficou claro o que esse reajuste vai 

melhorar nos sistemas (investimento na 

melhoria operacional. 

Como informado, trata-se de reajuste inflacionário, 

que visa recompor a capacidade operacional da 

prestação de serviço ante as perdas inflacionárias. 

Em 2022, verificar-se-á com maior precisão a 

evolução dos indicadores operacionais pós 

reajustamento inflacionário. Indicadores estes 

presentes na seção 3.2 do Parecer.  

Cleyton Oliveira da Silva 4 Parecer - 
Não tem uma base de cálculo confiável e 

transparente.  

O IPCA é o indicador oficial da inflação no país, 

tendo seus dados gerados pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). No parecer 

da Fundação de Desenvolvimento Tecnológico 

(Fundetec), da Universidade Regional do Cariri, foi 

informado o período de recomposição e a inflação 

acumulada (página 27 do processo administrativo 

disponível no site em consulta pública), sendo 

assim o processo amplamente acessível e 

transparente. 



 
 

 

Manifestante # Documento 
Dispositivo, 

capitulo, 
cláusula ou item 

Contribuição Resposta Consulta Pública 

Cleyton Oliveira da Silva 5 Parecer - 

Ausência de Plano com objetivo de 

minimizar as perdas na distribuição (boa 

parte de reajuste será perdido nas perdas de 

água)  

O prestador de serviço aguarda a aprovação do 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), e 

esse deve ser o efetivo guia para ampliação e 

qualificação do serviço prestado. O SAAE apenas 

busca recuperar os valores perdidos com a 

inflação.  Não há um aumento real de tarifa que 

abranja a ampliação dos investimentos para 

controle de perdas de água. Essa ampliação, 

portanto, deverá ser realizada com base no 

orçamento já existente. 

Também entendemos ser importante controlar 

perdas, e incluirmos no rol de monitoramento dos 

vários indicadores que envolvem uma melhor 

gestão do serviço de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário.  

 

Por fim, informamos que em futura resolução de 

revisão de tarifas serão incluídos dispositivos de 

performance em eficiência hídrica e energética. 



 
 

 

Manifestante # Documento 
Dispositivo, 

capitulo, 
cláusula ou item 

Contribuição Resposta Consulta Pública 

Cleyton Oliveira da Silva 6 Parecer - 

Creio que os próximos reajustes são 

importantes para verificar dos detalhes 

técnicos (operacional, comercial, 

administrativo). 

Contribuição acatada. Estamos atentos e, já 

trabalhamos nesse sentido. 

Cristiano Cardoso Gomes 7 Processo - Não foi inclusa a ata da diretoria executiva Será inclusa na versão final do parecer. 

 


