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REVISÃO TARIFÁRIA - FEVEREIRO/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sacramento/MG (SAAE), se preparou durante o
ano de 2018, por meio de estudos realizados pela Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento Básico de Minas Gerais (ARISB-MG), para a revisão de valores de cobrança e
implantação de um novo modelo de cobrança da tarifa de água e esgoto.
Permanece o percentual de cobrança do serviço de esgotamento sanitário de 50%
(cinquenta por cento) do valor da tarifa de água para usuários atendidos com os serviços;
A Tarifa Básica Operacional (TBO) será desmembrada em Tarifa Básica Operacional de
Água e Tarifa Básica Operacional de Esgoto, fixando os seguintes valores:
I.

TBOA – Tarifa Básica Operacional de Água:

a) Categoria Residencial - R$ 7,72 (sete reais e setenta e dois centavos);
b) Categoria Comercial - R$ 16,11 (dezesseis reais e onze centavos);
c) Categoria Industrial - R$ 26,63 (vinte e seis reais e sessenta e três centavos);
II. TBOE – Tarifa Básica Operacional de Esgoto:
a) Categoria Residencial - R$ 3,84 (três reais e oitenta e quatro centavos);
b) Categoria Comercial - R$ 8,05 (oito reais e cinco centavos);
c) Categoria Industrial - R$ 13,32 (treze reais e trinta e dois centavos).
A implementação visa incentivar o consumo consciente de água e proporcionar uma
cobrança justa e diferenciada nos serviços prestados.
Os novos valores para as Tarifas de Água e Esgoto, em todas as faixas e categorias de
consumo, serão conforme quadro abaixo:
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O SAAE está se preparando para o futuro, para investir na ampliação de seus sistemas a
fim de suprir o crescimento populacional de Sacramento. Para tanto, a revisão e a mudança na
matriz tarifária tiveram como objetivo o equilíbrio econômico-financeiro da Autarquia, a expansão
e qualidade dos serviços prestados e a modicidade tarifária.
Para maiores esclarecimentos, os usuários podem entrar em contato na Ouvidoria ARISBMG 0800 200 4009. Os servidores do SAAE também poderão esclarecer suas dúvidas, para isso
compareça ao Setor de Atendimento ao Cliente do SAAE à Praça Cônego Hermógenes 95 –
Centro – Sacramento/MG ou pelos telefones 0800 283 1425 ou 34 3351-1422, de segunda a sexta
das 08:00 às 17:00.

