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ANTECEDENTES 

 

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado 

de Minas Gerais - Arsae-MG realizou, de 09 de setembro a 14 de outubro de 2016, a Audiência Pública nº 

12/2016. O objetivo foi dar transparência ao processo, apresentar a pauta e aspectos gerais e recolher 

contribuições sobre os primeiros temas a serem debatidos para a realização da 2ª etapa da primeira Revisão 

Tarifária Periódica da Copasa. 

Haverá ainda, nos próximos meses, dois processos de consulta/audiência pública dentro do escopo 

desta Revisão Tarifária, com a qual a Arsae busca proteger os interesses dos usuários, incentivar a ampliação 

da abrangência dos serviços com qualidade e segurança e promover a sustentabilidade operacional e 

econômico-financeira da prestação. 

A Nota Técnica CRFEF 33/2016, referente à abordagem geral desta Revisão Tarifária, em conjunto 

com as Notas Técnicas de Classificação Regulatória das Contas Contábeis (CRFEF 34/2016) e de Cálculo da 

Base de Ativos Regulatória (CRFEF 35/2016), que apresentaram os temas para discussão nesta primeira fase 

de consultas/audiências públicas, foram disponibilizadas no sítio da Arsae-MG (www.arsae.mg.gov.br), bem 

como estão publicadas agora as suas versões finais após audiência pública (Notas Técnicas CRFEF 37/2016, 

38/2016 e 39/2016).  

Ressalta-se que a Nota Técnica de abordagem geral objetivou levar à sociedade os entendimentos 

da Arsae-MG acerca de conceitos gerais de regulação e sua aplicação ao setor de saneamento, como forma 

de ampliar um diálogo que normalmente se restringe aos meios técnicos. Ao definir conceitos, princípios e 

objetivos da revisão tarifária, a Arsae procura dar maior robustez e transparência ao processo, envolvendo 

mais atores na discussão. O debate dos temas levantados é fundamental para a construção das metodologias 

específicas referentes aos demais temas que serão tratados na próxima fase de consultas, cujas Notas 

Técnicas serão publicadas para discussão e contribuições no dia 01/12/2016.  

Esse processo de consultas propiciou várias oportunidades de participação, tais como reuniões 

temáticas de cunho mais técnico, seminários destinados sobretudo a profissionais e ativistas do setor, 

audiências abertas ao público em geral e consulta online. 

As sessões presenciais ocorreram nos municípios de Ipatinga, Varginha, Diamantina e Belo Horizonte, 

nos dias 4, 6, 7 e 10 de outubro de 2016, respectivamente. Esta Nota Técnica apresenta um resumo de todas 

as contribuições recebidas, tanto nas sessões presenciais quanto por intercâmbio documental, seguidas pelas 

avaliações e respostas da Arsae-MG. 

1. Análise e respostas às contribuições recebidas nas sessões presenciais 

realizadas em Belo Horizonte, Diamantina, Ipatinga e Varginha 

O quadro apresentado a seguir resume as manifestações e contribuições recebidas nas sessões 

presenciais deste processo de consulta/audiência pública. Para cada manifestação, é identificado o autor 

(nome e/ou instituição) e a resposta ou comentário da Arsae. Algumas contribuições são relacionadas a 

temas tratados adiante nesta Nota Técnica e, neste caso, é indicada a seção que contém a discussão 

relacionada. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Quadro 1 – Resumo das contribuições recebidas nas sessões presenciais 

Nome e/ou 
instituição 

Resumo da contribuição/manifestação Resposta ou comentário 

Edileuza 
Fernandes -
Defensoria 
Pública e 

Coordenadoria 
da comarca 
de Ipatinga 

Expôs a expectativa de entender os benefícios que o trabalho trará, principalmente às pessoas carentes. 
Ressaltou que veio de Itabira e que a tarifa da Copasa é bem superior à do Saae. 

Ver resposta na Seção 1.6. 

Frederico 
Delfino - 
Copasa 

Elogios ao processo de Audiência Pública e às atuações da Arsae e principalmente da Copasa. Principais 
colocações foram no sentido de aumentar a percepção do usuário sobre os serviços de esgotamento sanitário 
para incentivar a adesão. 

Ver Seção 1.2. 

Chafith Felipe 
- Comitê de 
Bacia do Rio 
Piracicaba 

(Conselheiro) 

Parabenizou a Arsae pelas Audiências Públicas. Ressaltou a importância de que não sejam só em função de 
tarifas, e a necessidade de participação da sociedade. “Está se discutindo agora no Comitê o programa 
Produtor de Água, no intuito de recuperar nascentes, implantar fossas sépticas, etc”. Sugere que parte desse 
programa seja executado pela própria comunidade, para que ela também se sinta responsável pelo tema. No 
sentido da importância do envolvimento e conscientização da sociedade, aponta que de nada adianta, por 
exemplo, a Copasa fazer toda a rede se o morador não se conecta. Parabenizou a Copasa pela disposição em 
conversar com a sociedade sobre tarifação, sobre a qualidade dos serviços prestados, e falou sobre o tipo 
parceria necessária entre a Companhia e as prefeituras. Disse que a reclamação que ele escuta em muitos 
municípios onde vai é relacionada à cobrança do esgoto onde ainda não há o investimento do tratamento de 
esgoto, mas tem várias cidades onde há o investimento, e mantém-se o discurso político como se nada 
estivesse sendo feito. “Tem que haver uma ouvidoria, controladoria, para sempre orientar o cidadão sobre sua 
tarifa”. Frisou a importância do papel do Ministério Público, pressionando para que os municípios elaborem 
seus Planos de Saneamento. 

Respondido nas Seções 1.2, 1.3 e 1.4. 

Ronevon - 
Comitê de 

Bacia do Rio 
Caratinga 

(Presidente) 

Parabenizou a Arsae pela discussão da Revisão Tarifária. Uma das preocupações do Comitê é a universalização 
do saneamento. Como ponto principal, o esgotamento sanitário. Uma das coisas que o Comitê definiu foi 
investir o dinheiro da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na elaboração Planos Municipais de Saneamento 
Básico, que é uma obrigação dos municípios, mas que o Comitê, entendendo a situação em que se encontram, 
resolveu interferir. Até o final desse ano, o Comitê entregará 162 Planos na Bacia do Doce na parte mineira. 
Sugeriu o estabelecimento de um recurso tarifário “carimbado” para que a Copasa realize ações ambientais, 
embora o Comitê tenha também essa atribuição. O recurso que o Comitê recebe dá para fazer algumas ações, 
mas não tudo. Seria importante a Copasa compartilhar esse trabalho, com a sociedade sabendo que o dinheiro 
dela está indo para a garantia de disponibilidade hídrica no futuro. Ressaltou o interesse mútuo para parceria 
entre Copasa e Comitês. 

Respondido nas Seções 1.2, 1.3 e 1.4. 

Fábio Cardoso 
Sugeriu a criação de comissões municipais formadas por voluntários, com o objetivo de aumentar o controle 
externo e a participação da população, e possibilitar discussões diretamente com a Copasa sobre os problemas 
do município. 

Respondido na Seção 1.3. 
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Donizete 
Miranda 
(CREA) 

Questionou a alta progressividade das tarifas residenciais, que penaliza famílias maiores, que pagam mais 
apesar de seu consumo estar na média. Sugeriu que as próximas audiências sejam feitas em horário noturno 
para permitir a participação da população. 

Respondido nas Seções 1.1 e 1.6. 

Josecler Alair 
– Prefeitura 

de Lavras 

Reclamação de cobrança indevida da tarifa de coleta de esgoto em Lavras. Sugestões de levar as sessões 
presenciais para mais municípios e em horário que a população possa participar. Reclamação de falta de 
comunicação da Audiência. 

Respondido nas Seções 1.1 e 1.8. 
Sobre cobranças indevidas, as reclamações e denúncias podem 
ser direcionadas à ouvidoria da Arsae (0800 031 9293 ou via 
formulário: www.arsae.mg.gov.br/ouvidoria-form) 

Ivan Massimo 
- Consórcio 
Regional de 
Saneamento 

Básico 

Apontou a necessidade de aumentar a comunicação aos municípios sobre as Audiências Públicas, indicando 
que a maioria dos municípios do estado não teve conhecimento da realização desta audiência. Ressaltou o 
problema da falta de planos municipais de saneamento, e principalmente do plano estadual, e questionou o 
que a Arsae tem feito para auxiliar na solução do problema. Considerando que o estado é fragmentado em 17 
regiões de planejamento, colocando a premissa de que o estado não é igual, questionou como serão 
construídos indicadores dentro das metodologias da revisão tarifária, se serão locais ou universais, destacando 
a importância de se observar as peculiaridades de cada região. 

Respondido nas Seções 1.1, 1.3 e 1.6. 

Clóvis 
Guimarães 

Discutiu o fato de que municípios com prestadores locais têm um serviço de qualidade com tarifas mais baixas 
que as da Copasa. Com base nisso, sugeriu que quando for feita alguma apresentação sobre a Copasa, seja 
feito um paralelo com outros prestadores. Sugeriu também que os recursos oriundos de sobrefaturamento 
devido a crescimento não previsto no mercado sejam investidos beneficiando a quem não tem como pagar 
pela água. 

Respondido na Seção 1.6. 

Luis Geraldo - 
Emater 

Destacou o trabalho da Emater com a implantação de fossas ecológicas na zona rural, conscientização e auxílio 
ao produtor rural, e apontou a necessidade de auxílio financeiro para que o produtor rural execute as ações 
de proteção dos mananciais de abastecimento de água, sugerindo seguir o modelo implementado em Nova 
York. 

Respondido na Seção 1.4. 

Sônia - Igam; 
Comitê Bacia 
H. Rio Verde 

Grande 

Complementou a contribuição da Emater, indicando o exemplo do município de Extrema, onde o município 
paga ao produtor rural para produzir água limpa, com modelo semelhante ao adotado em Nova York. Ressaltou 
que o exemplo deve ser conhecido para incentivar trabalhos nesse sentido. 

Respondido na Seção 1.4. 

Rogério - 
Emater 

Ressaltou o papel da Emater de trabalhar para defender e ajudar o micro agricultor familiar a melhorar suas 
condições de vida e sua renda. Falou sobre a importância do auxílio da Emater na preservação do meio 
ambiente, na qualidade das águas, segurança hídrica e sustentabilidade. Corroborou as solicitações anteriores 
de apoio ao agricultor familiar. 

Respondido na Seção 1.4. 

Rômulo - 
Câmara de 
vereadores 

Questionou, no contexto da integralidade dos quatro temas do saneamento, que não houve menção a resíduos 
sólidos e drenagem no âmbito da Revisão Tarifária. Apontou que a integralidade é importante para otimizar a 
prestação dos serviços. 
No que tange aos resíduos sólidos, sugeriu o modelo “Lixo Limpo” implantado na cidade de Porto Real, por ser 
um modelo eficiente e com o melhor custo-benefício dentre os muitos modelos que já conheceu. 

Respondido na Seção 1.5. 

Prof. Acácio - 
Faculdade 

Faceca 

Em relação aos resíduos sólidos, questionou qual contribuição haverá por parte da Copasa para a melhoria nos 
serviços, especificamente no sentido de apoio à logística, destacando a maior eficiência que pode ser alcançada 
se houver coleta seletiva. Pergunta também sobre a estrutura que a prefeitura de Varginha estaria preparando 
para propiciar a coleta seletiva. 

Respondido na Seção 1.5. 

Márcio 
Salgado – 

Ressaltou a necessidade da democratização dos temas debatidos para a Revisão Tarifária, e da expansão das 
audiências para o interior do estado e em horário compatível com a disponibilidade da maior parte dos 

Resposta na Seções 1.1 e 1.6. 
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Defensoria 
Pública 

cidadãos para comparecimento. Corroborou as sugestões de criação de organismos/conselhos municipais para 
fazer o trabalho de interlocução junto à agência reguladora em relação aos temas de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário. 
Sugeriu a aplicação de mecanismos que possibilitem às concessionárias a obtenção de maior eficiência na 
prestação dos serviços de modo a conseguir redução de custos e que isso realmente se reverta em benefício 
do cidadão, pois esta é a única forma de conseguir a implementação efetiva do princípio de modicidade, o qual 
deve nortear a política de tarifas públicas, e que atualmente o princípio está longe de ser colocado em prática. 

Gilson 
Queiroz - 
Copasa 

Colocou que o aprofundamento dos temas e as discussões são importantes para a Copasa. “A questão do 
esgoto precisa ser tratada, e é importante que a tarifa dê condição ao prestador de operar os serviços e investir. 
Assim, a Copasa poderá investir em localidades que não são viáveis do ponto de vista econômico, mas que 
também têm direito ao saneamento. Atualmente, os investimentos são feitos através de financiamentos, 
comprometendo cada vez mais a tarifa no pagamento dos financiamentos, virando uma crescente espiral que 
precisa ser trabalhada. Esse processo de audiência é muito importante para que sejam ouvidos todos os atores 
e segmentos envolvidos”. 

Resposta nas Seções 1.1, 1.2 e 1.6. 

Marta - 
Copasa 

“Saneamento se insere no campo da saúde pública. A Arsae tem pensado alguma coisa nesse sentido?”  

Os assuntos são altamente correlacionados. A Arsae tem um 
convênio, por exemplo, com a Secretaria Estadual de Saúde, em 
que há bancos de dados comuns com relação à qualidade da água. 
Com relação à Revisão Tarifária, o foco é promover a 
universalização do esgoto, melhorar o índice de cobertura, ampliar 
coleta, afastamento e tratamento. Avançando nesses aspectos, 
haverá um avanço no campo da saúde coletiva. 

Wagner – 
Seapa e 
Emater 

Levantou os seguintes questionamentos: 1) Por que não se pensa em trabalhar as tarifas da mesma forma que 
a Cemig? Muitas vezes não se utiliza a água, mas tem que se pagar tarifa mínima. 2) A proposta apresentada 
pela Arsae contempla implementação de incentivos ao aumento da qualidade da prestação dos serviços, à 
proteção de mananciais, à redução de perdas e à universalização dos serviços de esgotamento sanitário. Em 
relação aos produtores que muitas vezes preservam as nascentes que abastecem alguns dos rios que são 
utilizados para abastecer as cidades, tem-se no sul de Minas o Bolsa Verde, em que aquele que preserva as 
matas recebe por isso. Já se pensou em pagar ao produtor pela preservação das nascentes? 3) Fui presidente 
de Comitê de Bacia por 8 anos. No Plano Diretor da bacia do Rio Araçuaí vê-se que no papel, haverá água até 
2034, mas não se verifica na prática por conta do gasto excessivo da água e da poluição dos mananciais. Grande 
parte dos mananciais que abastecem a cidade recebem esgoto, e muitas vezes a própria Copasa tem feito o 
sistema, conduzindo o esgoto e lançando nos rios. De que forma podemos pensar em rever isso, protegendo 
os mananciais?  4) Com relação à capacidade de pagamento, será nos moldes do poluidor-pagador? 

1) Arsae criou a Tarifa Fixa em substituição ao Consumo Mínimo. A 
Tarifa Fixa visa cobrir os custos fixos do prestador. A alteração 
ocorreu na primeira etapa desta Revisão Tarifária, aplicada em 
maio/16. 
2) Arsae entende que o pagamento aos produtores para proteção 
pode ser um instrumento interessante. O mecanismo está sendo 
pensado e essa é uma possibilidade importante. A Emater pode 
contribuir com expertise e com ideias para que seja construído um 
instrumento interessante. 
3) A solução é procurar desenvolver o esgotamento sanitário 
(coleta e tratamento) e trabalhar a proteção de mananciais. 
Avançando nas duas frentes, estaremos contribuindo para que os 
problemas apontados sejam solucionados. 
4) O que tem se pensado com relação à capacidade de pagamento 
mundo afora é o quanto o gasto com as tarifas de água e esgoto 
impactam na renda da pessoa que está pagando. O Banco Mundial 
trabalha com um máximo de 3% de comprometimento da renda, 
por exemplo. É difícil determinar um valor. A Arsae estabeleceu em 
2012 novos critérios para Tarifa Social, que levam a descontos de 
até 40%. O que se pensa em fazer é trabalhar nessa faixa de pessoas 



  

7 
 

que pagam Tarifa Social, analisar qual o impacto da tarifa na renda 
dessas pessoas. Metodologias ainda estão em fase preliminar. 

Gilson 
Queiroz - 
Copasa 

Complementou sobre a questão da proteção de mananciais. “Copasa está montando um programa que amplia 
a participação da receita na proteção de mananciais, indo além da Lei Piau. Além disso, com relação ao 
programa que o Estado assumiu, Cultivando Água Boa, com certeza a Emater será uma parte importantíssima 
para sua eficácia”. 

 

Izabel Chiodi - 
Secretaria de 
Cidades e de 
Integração 
Regional 

(Secir) 

Levantou os seguintes questionamentos: 1) Fator de Produtividade: o que vai compor este fator? Como será 
feita a comparação com os prestadores internacionais? 2) Sobre o levantamento de ativos, a Copasa não tem 
o banco patrimonial atualizado, a ponto de existir a possibilidade da Arsae glosar 100% de determinados 
ativos? 3) Se uma ETE existe, está em operação, mas não alcança a eficiência de tratamento exigida para a 
classe de rio onde o efluente é despejado, ela é remunerada mesmo assim? 4) Como a universalização dos 
serviços de água e esgoto é incentivada na Revisão Tarifária? 5) Sobre a estrutura de capital: a Copasa é uma 
empresa pública (concessão), mas com caráter privado. Interesses dos acionistas não deveriam interferir na 
estrutura tarifária. 6) Subsídios cruzados devem ser bem definidos, especialmente entre as regiões do estado, 
para não perpetuar um modelo prejudicial à qualidade dos serviços que existe há mais de 40 anos. 7) Como 
fica o arranjo da Revisão Tarifária mediante a perspectiva, a nível de governo federal, da implantação de um 
modelo de privatizações no setor de saneamento? 

1) A metodologia relativa ao Fator de Produtividade será tratada 
em Nota Técnica específica e será alvo de discussão na segunda fase 
de Audiências Públicas, a ser iniciada em 01/12/2016. 
2) A Arsae requisitou informações detalhadas a respeito de parte 
considerável dos ativos mais importantes dispersos pelo estado 
(conforme metodologia tratada na NT CRFEF 35/2016). As glosas 
nos ativos dependerão da qualidade dos dados fornecidos e da 
consistência em relação ao que for observado nas verificações em 
campo.  
3) Nesse primeiro momento, a Arsae verificará se os ativos visíveis 
existem e se estão em operação. Além disso, especificamente para 
as ETAs e ETEs, haverá glosa também pelo excesso de capacidade 
ociosa. Durante a construção da metodologia da Gestão de Ativos, 
que abordará os princípios de prudência, utilidade e uso para a 
remuneração dos novos investimentos, a Arsae poderá levar em 
consideração a inclusão da análise de eficiência do tratamento das 
ETEs, uma vez que esta deve ser analisada por meio de dados 
robustos e confiáveis. 
4) Item respondido na Seção 1.2.  
6) Item respondido na Seção 1.6. 
7) Como não há prazos ou determinações a respeito de 
privatizações no setor de saneamento, a Arsae entende que este 
não é um tema a ser tratado na Revisão Tarifária. Caso ocorram 
modificações que afetem significativamente a estrutura 
operacional, gerencial e financeira da Copasa, é possível que seja 
realizada uma Revisão Extraordinária para sanar quaisquer 
descompassos observados e adequar a regulação ao novo modelo. 

Izabel Chiodi - 
Secretaria de 
Cidades e de 
Integração 
Regional 

(Secir) 

Acrescentou também os seguintes pontos: 1) Cobrança de serviços: quem será responsável e como será feita 
a verificação da efetiva prestação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto? 2) As tarifas definidas nesta 
Revisão devem dialogar com as definições do PESB, que está em fase de elaboração em Minas Gerais. 3) De 
acordo com a previsão legal do setor saneamento, deve-se avançar na implantação do Controle Social, que é 
muito mais amplo do que a realização de audiências e consultas públicas. 

1) Se faz necessário o estabelecimento de uma norma referente à 
prestação do serviço de esgotamento sanitário, que contemple 
definições essenciais à regulação, como o que se considera uma 
operação adequada do serviço de esgotamento, preenchendo as 
lacunas das regulamentações ambientais já existentes (estaduais e 
federais). A Arsae está trabalhando nesse sentido e, a partir das 
definições resultantes, as áreas de Fiscalização Econômica e 
Operacional farão verificações da efetiva prestação quando 
acionadas ou por amostragem.  
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2) Item respondido na Seção 2.5.  
3) Item respondido na Seção 1.3.  

Lucas – 
Defensoria 

Pública 

A Defensoria mostrou preocupação com os aumentos tarifários autorizados pela Arsae para a Copasa, pois, 
dado o caráter monopolista do setor de saneamento, os usuários não têm alternativa para buscar um serviço 
concorrente, de melhor qualidade ou tarifa mais baixa.  
Se posicionou contra um dos motivos do aumento tarifário autorizado em 2016, que foi a redução do consumo 
devido à escassez hídrica. Segundo ele, o risco de mercado não deveria ser arcado pelos usuários, 
especialmente se a Copasa continua tendo condições de remunerar os acionistas da empresa. Questionou 
quais fatores podem ser considerados fora do controle da empresa e motivar aumento nas tarifas (além da 
crise hídrica e aumento dos custos operacionais, por exemplo)? Apontou que a Arsae deve cumprir os artigos 
da Lei Federal 11.445/2007 que determinam que as entidades reguladoras devem estabelecer metas para a 
prestação dos serviços e distribuir ganhos de produtividade com os usuários. 

Sobre o risco de mercado, ver a discussão do item 2.3.2, e a 
contribuição será considerada nas análises do tema, que será 
tratado em Nota Técnica específica na terceira fase de consultas 
desta Revisão. 
Sobre o estabelecimento de metas e a distribuição de ganhos de 
produtividades com os usuários, ambos serão implementados 
nesta Revisão. 

Fernando – 
Procon da 

Assembleia 

Afirmou que o Procon da Assembleia não concorda com ajuste tarifário da Copasa acima da inflação, sem a 
apresentação de uma justificativa fundamentada, com números, planilhas de custos e receitas, de acordo com 
Código de Defesa do Consumidor. “Além da comprovação da necessidade de aumento, o ajuste tarifário deve 
levar à melhoria da percepção dos usuários sobre os serviços de água e esgoto. Atualmente, o Procon da 
Assembleia recebe muitas reclamações sobre cobrança indevida, seja por descontinuidade do serviço ou por 
erro de faturamento.” Manifestou preocupação com a dinâmica desta revisão tarifária, pois acredita que, pelo 
segundo ano seguido, as tarifas da Copasa vão aumentar acima da inflação geral, uma vez que a Nota Técnica 
CRFEF 33/2016 apresenta vários temas, além do índice de reajuste anual, que serão tratados em 2017. 
“O abastecimento de água e o esgotamento sanitário são serviços essenciais, por isso a prioridade da Copasa 
deve ser torná-los acessíveis a toda população. O Procon da Assembleia considera que a empresa não deve 
priorizar os interesses dos acionistas”. 

Sobre a fundamentação dos cálculos tarifários, ver resposta na 
Seção 2.4. 
Reclamações sobre cobrança indevida podem ser direcionadas à 
ouvidoria da Arsae (0800 031 9293 ou via formulário: 
www.arsae.mg.gov.br/ouvidoria-form) ou ao Ministério Público.  

Fernando – 
Procon da 

Assembleia 

Sobre as receitas irrecuperáveis, apontou que o repasse da perda por inadimplência para as tarifas é 
considerada uma medida abusiva pelo Procon da Assembleia, pois pune os usuários que estão em dia com o 
pagamento das faturas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, deve-se pagar pelos serviços 
efetivamente prestados e não arcar com prejuízos causados por terceiros. O índice de perdas da Copasa é de 
cerca de 35%. O Procon da Assembleia reivindica que a Copasa faça com que a água “perdida” chegue de fato 
aos usuários, ao invés de repassar, ainda que indiretamente, as perdas para as contas dos usuários. Os 
benefícios iriam para a Copasa, através do aumento do faturamento, e para o meio ambiente, ao reduzir o 
desperdício dos recursos hídricos. 
Sobre o compartilhamento de risco: ao contrário do que foi feito na 1ª etapa da Revisão Tarifária, em 2016, o 
Procon da Assembleia propõe que o risco de mercado não seja repassado aos usuários, pois a Copasa deve 
arcar com os riscos inerentes ao seu negócio. 

Sobre a inadimplência, seu valor não é repassado integralmente aos 
usuários, já que o prestador é quem tem gestão sobre o 
recebimento das faturas. O que é colocado na tarifa é um 
percentual regulatório referente a receitas irrecuperáveis, que 
seria o valor eficiente de perda por inadimplência, o qual não é 
passível de recuperação independentemente de esforços do 
prestador, ou que geraria mais custo para tentar recuperar do que 
seu próprio valor. Não obstante, a contribuição será levada em 
consideração quando da discussão do tema específico de receitas 
irrecuperáveis, em Nota Técnica específica a ser publicada dia 
01/12/16 para consulta pública. 
Sobre o controle de perdas de água, a Arsae estabelecerá metas 
com incentivos/penalidades, assunto que será debatido na terceira 
fase de consultas, com previsão de início em 17/04/2017. 
Sobre o risco de mercado, ver a discussão da Seção 2.3.2, e a 
contribuição será considerada nas análises do tema, que será 
tratado em Nota Técnica específica na terceira fase de consultas 
desta Revisão. 
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Gabriela 
Benjamin - 
Acionista 

(Newfoundland 
Capital 

Management) 

Argumentou a respeito dos acionistas terem financiado a Copasa sem receber a remuneração adequada. 
Afirma que o estado não tem dinheiro suficiente para financiar o saneamento e precisa contar com o setor 
privado, e que a Copasa não enriqueceu seus acionistas a custo de aumento da tarifa da população, já que o 
acionista que adquiriu ações no IPO da Copasa em 2006 pagou 23 reais por ação e, considerando a variação no 
preço das ações e os dividendos distribuídos, hoje teria 42 reais, um rendimento menor que teria auferido se 
tivesse investido 23 reais em um título atrelado ao CDI, com o qual teria hoje 75 reais. Explica que o investidor 
estrangeiro investe na Copasa pois tem por obrigação investir em saneamento básico, mas que o capital tem 
um custo e este é alto e crescente. Ressaltou que o acionista só quer uma remuneração adequada ao seu 
investimento, e que se esse processo de revisão das tarifas não for técnico, claro e justo, os acionistas vão 
retirar o dinheiro e faltarão recursos para o saneamento, prejudicando a população. Também pontuou que a 
Arsae tem sido um exemplo no sentido de tecnicidade e clareza das decisões, apesar de ter demorado para 
demonstrar isso. 

A resposta consta na Seção 2.4 desta Nota Técnica, pois a 
contribuição também foi enviada por meio documental. 

Izabel Chiodi - 
Secretaria de 
Cidades e de 
Integração 
Regional 

(Secir) 

Em resposta à representante dos acionistas, apontou que, com a abertura do capital da Copasa na bolsa, os 
recursos captados duraram de 4 a 5 anos, permanecendo depois disso a restrição de recursos. A Copasa existe 
há 43 anos e que quem bancou a maior parte dos seus investimentos em saneamento foi o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) de todos os trabalhadores. A base do Plano Nacional de Saneamento (Planasa) 
foi estadualizar o saneamento e só colocá-lo onde fosse rentável. Exemplificou que, em Belo Horizonte, 10% 
da população não tem coleta de esgoto, o que significa que mais de 200 mil pessoas não têm saneamento 
adequado no município. 
Concordou com a importância da discussão técnica mas ressaltou que isso não deve tirar a visão do lado social, 
a visão de uma companhia que deveria tratar água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Levantou também a 
discussão sobre a criação da subsidiária Copanor, que caracteriza uma "Copasa pra ricos" e uma "Copasa para 
pobres". Sugeriu que o Fator de Produtividade deve considerar intermitência de água e outros critérios de 
qualidade da prestação do serviço, já que não adianta o custo ser menor às custas da qualidade do serviço. 
Em relação às perdas de água, pontuou que os "gatos" são de responsabilidade da Copasa, pois a população 
não tem como escolher se consome água ou não, pois é essencial à vida, de modo que onde há "gato" é porque 
a Copasa deixou de atender com o abastecimento de água. Assim, defendeu que a Copasa, por ser um 
monopólio natural, deveria ser pública e atender a todos independentemente da rentabilidade da atividade. 
Em relação à adesão dos usuários à rede de esgoto, questiona se há cadastro de quem se conecta à rede de 
esgoto e garantiu que a Copasa não tem esse controle. 
Criticou a alta média salarial dos funcionários da Copasa, as perdas de água, a falta de tratamento de esgoto e 
a destinação ambientalmente inadequada do esgoto coletado. 
Elogiou o trabalho da Arsae com essa Audiência Pública e disse que a tarifa deve ir além do técnico e do 
número, devendo-se observar a modicidade tarifária. Sugeriu também que deve ser invertida a lógica de 
incentivos financeiros, aplicando punições para a falta de cumprimento de metas em vez de premiar por 
algo que já deveria estar sendo feito há anos. 

Sobre a consideração de intermitência e outros critérios de 
qualidade na metodologia relativa ao Fator de Produtividade, esta 
metodologia será tratada em Nota Técnica específica e será alvo de 
discussão na segunda fase de Audiências Públicas, a ser iniciada em 
01/12/2016. 
 
Sobre a existência de cadastro de quem se conecta à rede de 
esgoto, a Copasa possui o cadastro de usuários conectados e 
usuários factíveis, e irá promover alterações para que o cadastro 
identifique separadamente os usuários que realmente são 
factíveis e aqueles cuja falta de conexão é relacionada a alguma 
inviabilidade técnica que independe da vontade do usuário. 
 
Quanto à sugestão de aplicar punições para a falta de cumprimento 
de metas, será levada em consideração nos trabalhos relacionados 
ao estabelecimento de metas e incentivos tarifários. 
Com relação ao Fator de Produtividade, ver seção 1.7.  

Benerval - 
Igam 

“Como se pode falar em universalização do saneamento em um modelo de empresa com fins lucrativos? Como 
a Copasa arca com os custos de um local deficitário? Para os acionistas isso não interessa. A Arsae pensa em 
estabelecer metas a serem atingidas ao longo do tempo rumo aos 100% de universalização?” 

1) Sobre a universalização, a Arsae trabalha, desde a sua criação, 
em prol da modicidade tarifária, buscando estabelecer a receita 
estritamente necessária para cada prestador e adequando a 
estrutura tarifária às categorias de usuários. A Arsae instituiu, por 
exemplo, os critérios para o cadastro de usuários na Tarifa Social 
para todos os prestadores regulados. Com relação a metas, um dos 
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objetivos da Revisão Tarifária de 2017 é exatamente estabelecê-las, 
através de um Fator de Qualidade, e premiar ou punir a Copasa por 
seu desempenho ao longo do ciclo tarifário. A Arsae também vem 
estudando outros incentivos tarifários para a expansão dos serviços 
de esgoto, especialmente o tratamento. Esses temas serão mais 
debatidos na 3ª fase de consulta/audiência pública desta Revisão.  
2) Nos locais deficitários em que a Copasa presta algum serviço, os 
custos excedentes são arcados com o superávit de outro município 
atendido pela Companhia, ou seja, há um subsídio cruzado entre 
usuários de locais distintos. Esse subsídio é uma das vantagens da 
prestação regional, pois possibilita o acesso aos serviços em locais 
que geralmente são relegados pela lógica financeira. 

Licínio Xavier 
- Associação 
Mineira de 
Municípios 

(Área de Meio 
Ambiente) 

Levantou os seguintes questionamentos: 1) Por que foram escolhidos os municípios de Ipatinga, Varginha, 
Diamantina e Belo Horizonte para as APs? 2) Temos 853 municípios em MG, dos quais 600 a Copasa opera e 
220 municípios com Saaes. A Arsae fiscaliza também os Saaes municipais? Apontou, em seguida, que há 643 
novos prefeitos eleitos em MG, e no dia 9 e 10 de novembro será realizado o 6º Congresso Mineiro de prefeitos 
eleitos. Convidou então a Arsae para num futuro próximo se juntar nessas reuniões para discutir o saneamento 
no Estado. 

Sobre as sessões presenciais da AP, ver Seção 1.1 desta Nota 
Técnica. Dada a inviabilidade de se realizar sessões presenciais em 
todos os municípios, foram escolhidos os quatro citados devido à 
localização estratégica deles, buscando alcançar o maior número 
possível de participantes. Ressalta-se que foram convidados 
representantes de todos os municípios atendidos pela Copasa e que 
houve espaço para contribuições também através do sítio 
eletrônico da Agência. 
Sobre as fiscalizações, além da Copasa e Copanor, a Arsae também 
é a entidade reguladora da Cesama (Juiz de Fora), Saae de Itabira e 
Saae de Passos, sendo responsável pela fiscalização dos serviços 
nesses municípios. 



 

Arsae-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Rod. João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º e 13º andares   |   CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG 

Telefones: (31) 3915-8119 / 3915-8133 / 3915-8112  |  www.arsae.mg.gov.br 

As respostas às contribuições e questionamentos que demandavam uma exposição mais ampla 

foram condensadas tematicamente e apresentadas a seguir nas Seções 1.1 a 1.7, abordando os diferentes 

assuntos levantados pelos participantes. Ao final de cada item, foi feita a remissão aos autores das sugestões, 

questionamentos ou reclamações. 

 Processo de consultas e divulgação da audiência pública 

De modo a propiciar maior envolvimento dos diversos atores, a Arsae inovou nesta 2ª etapa da 

Revisão Tarifária da Copasa, abrindo uma série de espaços de discussão. Ao longo do processo, que culmina 

com a publicação de novas regras para as tarifas em meados de 2017, serão ao todo três fases de audiências 

públicas. Nesta primeira fase, trata-se principalmente de discutir a pauta da Revisão, isto é, os temas que 

serão tratados, tendo-se feito um esforço para regionalizar a discussão através das audiências no interior 

(Ipatinga, Diamantina e Varginha). Na segunda fase, serão construídas, apresentadas e discutidas as 

metodologias para o tratamento regulatório dos temas da pauta. Na terceira fase, serão apresentados os 

resultados finais da aplicação das metodologias. A Arsae espera, assim, que prestador, usuários e titulares 

participem da construção do processo, para que, ao final, os cálculos sejam mera decorrência do mesmo. 

Para tanto, o envolvimento dos atores é fundamental. A Arsae se empenhou para convidar o maior número 

possível de interessados. Além de órgãos de defesa do consumidor, do meio ambiente e dos recursos 

hídricos, entidades técnicas e científicas, foram convidados todos os prefeitos de municípios onde a Copasa 

atua. Dado o caráter inovador da iniciativa, é certo que ainda há espaço para aprimoramentos na 

convocatória. A sugestão de que se realizem audiências públicas à noite será levada em consideração para 

eventos futuros. Ainda assim, a Arsae está satisfeita com a participação até o momento. Além dos 

comentários dos participantes nas audiências públicas presenciais, foram recebidas algumas contribuições 

por correio eletrônico.   

Contribuições de: Frederico Delfino (Copasa), Chafith Felipe (CBH Piracicaba), Ronevon Huebra (CBH Caratinga), Josecler 

Alair (Prefeitura de Lavras), Ivan Massimo (Consórcio Regional de Saneamento Básico), Márcio Salgado (Defensoria 

Pública de Varginha), Gilson Queiroz (Copasa), Donizete Miranda (Crea Varginha). 

 Articulação necessária entre os diferentes atores 

Vários participantes mencionaram esse tópico, como sendo importante para o desenvolvimento do 

setor de saneamento. De fato, o desafio da universalização – e a Arsae vem há muito insistindo nisso – 

demanda uma atuação coordenada, pois há uma série de entraves que escapam do escopo de atuação do 

regulador e do próprio prestador de serviços. É importante que os vários atores envolvidos direta ou 

indiretamente tanto no planejamento quanto na execução e controle das ações construam uma visão comum 

sobre os caminhos a seguir, de modo que cada um contribua dentro de suas competências para o êxito das 

atividades, evitando que eventuais sombreamentos gerem conflito. Nesse sentido, a Arsae tem trabalhado 

em uma perspectiva integradora, em um eixo paralelo aos temas das várias notas técnicas da pauta da 

Revisão, aproveitando a oportunidade oferecida pelo contexto de discussão das novas regras tarifárias para 

promover a necessária articulação entre os diferentes atores. Considerada a grande questão a ser sanada, a 

universalização do esgotamento sanitário será tratada em evento específico que contará com a participação 

de órgãos e entidades envolvidos. Ilustra bem essa necessidade de aproximação a questão da adesão à rede 

de esgoto. Embora seja necessária para que o tratamento dos esgotos seja realizado pelo prestador, a adesão 

depende do usuário e do titular, não tendo o prestador a possibilidade de obrigar a conexão à rede. 

Abordagem semelhante será adotada para outros temas igualmente centrais e que, do mesmo modo, 
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demandam uma coordenação de atividades, como por exemplo, proteção de mananciais, gestão de ativos e 

combate a perdas.  

Contribuições de: Chafith Felipe (CBH Piracicaba), Ronevon Huebra (CBH Caratinga), Frederico Delfino (Copasa), Márcio 

Salgado (Defensoria Pública de Varginha), Gilson Queiroz (Copasa). 

 Outros instrumentos da política de saneamento: planejamento e controle social 

Na ótica da Arsae, o desenvolvimento do saneamento passa necessariamente pelo envolvimento do 

titular, isto é, o Município, nas decisões sobre onde e como investir. O principal instrumento para que isso se 

efetive é a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, verdadeiro pacto local pela 

universalização do setor. Na medida de sua disponibilidade, a Arsae tem se envolvido em processos de 

elaboração de planos, apoiando municípios que assim o solicitam. Por outro lado, tem buscado aproximar-

se de comitês de bacia, órgãos que há alguns anos têm funcionado como pivôs, aplicando os recursos da 

cobrança pelo uso de recursos hídricos na contratação de PMSB. Apesar de ainda existirem municípios sem 

plano, muito se avançou nos últimos anos. Inclusive a nível estadual tem-se avançado: está para ser 

contratada consultoria para elaborar o Plano Estadual de Saneamento Básico, PESB, que definirá diretrizes e 

metas estaduais para o setor, levando-se em conta as diferenças regionais. Mas o planejamento não é 

suficiente para que as ações sejam efetivamente implementadas. Para tanto, faz-se necessário que o 

Município crie espaços de discussão pública e participativa sobre o saneamento, tema historicamente restrito 

à intervenção da população. Essas entidades de controle social, arenas nas quais se discute o saneamento, 

são importantes para empoderar titular e usuários, servindo ainda como elo de ligação do Município com o 

regulador. Embora ainda haja pouca experiência acumulada nesse tema, a Arsae entende que o controle 

social é fundamental para o avanço do setor. Em vista disso, envidará esforços para auxiliar aqueles 

municípios que queiram implantar instrumentos efetivos de controle social.      

Contribuições de: Fábio Cardoso (Varginha), Ivan Massimo (Consórcio Regional de Saneamento Básico), Chafith Felipe 

(CBH Piracicaba), Ronevon Huebra (CBH Caratinga). 

 Proteção de mananciais 

Trata-se de um dos temas mais relevantes da pauta da revisão tarifária da Copasa. Nos próximos 

meses, contando inclusive com reuniões técnicas, a Arsae definirá a metodologia de tratamento regulatório 

dos investimentos em proteção de mananciais. Por envolver uma necessária mudança de paradigma na 

forma como os prestadores de serviços tratam suas fontes de água, a Arsae deve adotar uma abordagem 

simples e gradual. Os instrumentos regulatórios devem ser suficientemente simples para que seja possível 

que se iniciem ações de imediato, que sejam passíveis de monitoramento e avaliação. Ao longo do ciclo 

tarifário, caso o prestador evolua dentro do esperado, as ações devem ser ampliadas, sempre dentro de uma 

perspectiva de articulação com municípios e comitês de bacia. O Pagamento por Serviços Ambientais, PSA, 

tem se mostrado uma ferramenta interessante em vários contextos, dentro e fora do Brasil. Assim, dentro 

dessa lógica de iniciar com ações simples e gradualmente incorporar outras ações, a Arsae não descarta o 

uso desse instrumento no médio prazo, bastando para tal que o arranjo institucional esteja consolidado.  

Contribuições de: Chafith Felipe (CBH Piracicaba), Ronevon Huebra (CBH Caratinga), Luiz Geraldo (Emater Varginha), 

Sônia (CBH Verde Grande), Rogério (Emater), Wagner (Emater Diamantina), Gilson Queiroz (Copasa). 
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 Resíduos sólidos 

De acordo com a sua lei de criação, a Arsae tem competência para tratar apenas de regulação e 

fiscalização dos serviços de água e de esgoto. Os demais temas do saneamento, resíduos sólidos e drenagem 

urbana, não fazem parte de seu escopo de atuação.  

Contribuições de: Prof. Acácio (Faculdade Faceca Varginha), Rômulo (Câmara Municipal de Varginha). 

 Aspectos financeiros: como conciliar necessidade de investimentos com modicidade 

das tarifas?  

Sabe-se que, para promover a universalização, necessita-se um montante elevado de recursos 

financeiros, não apenas para custear obras, mas também para promover capacitações, aprimorar 

instrumentos de gestão, etc., respectivamente ações estruturais e estruturantes, nos termos do Plansab. 

Vários comentários trouxeram elementos sobre esse tema, em perspectivas diversas. Alguns participantes 

manifestaram preocupação com a questão da modicidade tarifária, sobre como preservar a capacidade de 

pagamento, sobretudo das famílias mais carentes. Na ótica da Arsae, avançou-se muito em 2012 quando os 

critérios da tarifa social foram alterados. Até então, para que um usuário tivesse o benefício de pagar uma 

tarifa inferior, mais condizente com sua condição socioeconômica, deveria cumprir os requisitos de baixo 

consumo e residência com área pequena. Note-se que não se tratavam de critérios socioeconômicos. Em 

2012, a Arsae introduziu as regras atuais, pelas quais o benefício pode ser auferido por aquelas famílias 

inscritas no CadÚnico com renda per capita mensal inferior a meio salário mínimo. Assim, ampliou-se 

significativamente a quantidade de usuários beneficiados com a tarifa social. Entretanto, a Arsae ainda quer 

entender melhor qual é o impacto das faturas sobre a renda das famílias mais carentes, tendo dado início a 

estudos nesse tema. Embora a metodologia ainda esteja em desenvolvimento, a ideia geral é estabelecer um 

conjunto de indicadores de capacidade de pagamento a serem acompanhados ao longo do tempo, de modo 

a orientar a Arsae nas decisões que toma. Outro aspecto ainda a ser entendido em maior profundidade é a 

questão da progressividade das tarifas. Trata-se de uma das ferramentas da Arsae para incentivar o consumo 

consciente. Contudo, a progressividade das tarifas pode prejudicar famílias mais numerosas. Por isso, a Arsae 

tem feito estudos sobre impacto tarifário nas diversas faixas, ajustando seus valores para superar eventuais 

distorções, com ênfase nos usuários que pagam a tarifa social. De fato, a questão da modicidade das tarifas 

é fundamental. Mas há outros aspectos que o regulador deve observar, notadamente por ter de lidar com o 

desafio de inclusão de um amplo contingente de cidadãos nos serviços. No horizonte da Arsae, além daqueles 

que já têm serviços, estão também os milhares de mineiros e mineiras que ainda não contam com acesso 

seguro a água e esgoto. Em um setor carente de investimentos, como o saneamento, a tarifa pode ser – e 

tem sido historicamente – um instrumento poderoso para propiciar recursos financeiros para o prestador 

viabilizar serviços para essas famílias. Além do subsídio entre usuários de baixa renda e os demais (essa é a 

lógica da tarifa social), existem outros tipos de subsídios que também podem ser mobilizados. Há, por 

exemplo, subsídios entre os serviços, quando a receita com os serviços de água pode cobrir parte dos custos 

de esgoto. Como a resistência a pagar por este serviço é maior do que a daquele, esse tipo de subsídio pode 

ser útil para incentivar a adesão a redes públicas e, assim, aumentar a quantidade de usuários de serviços de 

esgoto. Há, ainda, subsídios entre municípios, que também têm sido amplamente utilizados pelos 

prestadores regionais, que se devem à existência de uma única tarifa em toda a área de concessão. Aliás, um 

dos objetivos da criação de prestadores estaduais na época do Planasa era justamente viabilizar serviços em 

locais menores e mais pobres, nos quais os custos seriam relativamente maiores do que nos municípios 

maiores, onde há ganhos de escala. Saliente-se que Minas é o Estado com o maior número de municípios e 

apresenta extrema diversidade regional. Com o fim do Planasa, o setor ficou órfão de diretrizes que o 
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guiassem, fazendo com que os prestadores, então responsáveis pela definição das tarifas, incluíssem nestas 

uma série de ineficiências. Essa herança faz do regulador um ator fundamental no sentido de entender a 

extensão do subsídio cruzado, promover maior transparência, criar mecanismos de incentivo à eficiência na 

prestação dos serviços via redução de custos, combater o abuso de poder econômico, ou, dito de outra 

forma, como agente promotor do equilíbrio entre os interesses divergentes do prestador, usuário e titular. 

Com pouco mais de 7 anos, a Arsae tem se empenhado em entender a realidade da prestação de serviços da 

Copasa, mas também dos prestadores municipais que regula. Tem notado que não existe uma escala ideal 

para que os serviços sejam prestados de maneira ótima: há municípios menores com serviços municipais de 

qualidade convivendo com municípios maiores com serviço de baixa qualidade. E comparações podem e 

devem ser feitas, mas dentro de parâmetros adequados e metodologias rigorosas. O debate sobre como 

financiar o déficit no saneamento (via tarifa, orçamento público, fundos, etc.) é central e, como vai além das 

atribuições do regulador, deve ser feito por toda a sociedade. Embora não seja um instrumento imune a 

críticas, o subsídio cruzado não pode ser prescindido sem um sistema que o substitua, pois isso poderia 

inviabilizar os serviços em municípios menores. Não há receitas de sucesso pré-concebidas e todas as 

alternativas devem ser discutidas. No final das contas, trata-se de decidir como promover a inclusão social 

nesses serviços essenciais, que consistem, dentro de uma abordagem inovadora, em verdadeiro direito 

humano.    

Contribuições de: Edileuza Fernandes (Defensoria Pública Ipatinga), Donizete Miranda (Crea Varginha), Ivan Massimo 

(Consórcio Regional de Saneamento Básico), Clóvis Guimarães (Varginha), Márcio Salgado (Defensoria Pública de 

Varginha), Gilson Queiroz (Copasa), Wagner (Emater Diamantina).   

 Fator de Produtividade x Fator de Qualidade 

O Fator de Produtividade surge em decorrência de estudos que levam em conta os Custos 

Operacionais Eficientes. Busca-se comparar as práticas do setor com os resultados obtidos pela empresa em 

questão, de modo a se estabelecer um percentual de acréscimo ou decréscimo na tarifa, indicando que o 

prestador deve aumentar ou reduzir seus custos para se tornar mais eficiente. A metodologia relativa ao 

Fator de Produtividade será tratada em Nota Técnica específica e será alvo de discussão da segunda fase de 

Audiências Públicas, a ser iniciada em 01/12/2016.  

 O Fator de Qualidade surge a partir da introdução de mecanismos de incentivo à contínua melhora 

dos padrões de qualidade. Ele é desenvolvido tendo como base alguns indicadores que visam medir aspectos 

específicos da prestação de serviços. Podem ser analisados, por exemplo: a qualidade do tratamento da água, 

a ocorrência de paralisações no fornecimento de água; a ocorrência de extravasamentos de esgoto; a 

eficiência do tratamento de esgoto, dentre outros temas. De maneira geral, definem-se parâmetros 

associados a incentivos tarifários. O prestador pode ser beneficiado com aumento na tarifa se atingir nível 

de qualidade superior ao parâmetro determinado, e punido com reduções tarifárias quando não atingir tal 

parâmetro de qualidade. A metodologia relativa ao Fator de Qualidade também será tratada em Nota Técnica 

específica e será alvo de discussão da terceira fase de Audiências Públicas, prevista para abril de 2017. 

 Outras reclamações: qualidade da prestação de serviços  

Algumas manifestações disseram respeito a aspectos de qualidade dos serviços. Essas reclamações, 

embora relevantes para as discussões sobre a Revisão, escapam do objetivo das audiências públicas. Serão, 

contudo, encaminhadas internamente para as áreas competentes da Arsae, para que tomem as medidas 

cabíveis.  

Contribuições de: Josecler Alair (Prefeitura de Lavras). 
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2. Análise e respostas às contribuições recebidas documentalmente 

 Contribuição da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene 

(AMAMS) 

A AMAMS propõe alteração da estrutura de cobrança dos serviços de tratamento e disposição final 

dos esgotos dos municípios do norte de Minas Gerais, acabando com a cobrança por tratamento de esgoto. 

A sugestão é de que a tarifa cobrada fosse de 50% do valor da tarifa de água, e seria cobrada dos usuários 

que têm o serviço de coleta. O governo estadual repassaria recursos para arcar com o tratamento dos 

esgotos, utilizando-se de fontes de recursos de ICMS ecológico ou de fundos destinados a investimentos nas 

bacias hidrográficas, além de conceder benefícios/isenções fiscais às companhias de saneamento, e exigiria 

em contrapartida que as ETEs operassem com a eficiência definida pela legislação ambiental.  

Dentre as justificativas, a AMAMS argumenta que a tarifa de 90% da tarifa de água é alta, gera 

insatisfação dos usuários e dificulta a adesão dos usuários aos sistemas dinâmicos implantados, o que causa 

danos ambientais diretos e indiretos, ao inviabilizar economicamente os investimentos em esgotamento 

sanitário. 

Discute também que os benefícios do tratamento de esgoto são difusos e atingem outras localidades 

além de onde o esgoto é coletado, beneficiando inclusive quem não está conectado à rede, de forma que a 

cobrança no modelo atual é injusta. Da mesma forma, localidades onde os usuários pagam pelo tratamento 

recebem cursos d’água contaminados a montante. 

Resposta: 

A discussão sobre medidas que incentivem e possibilitem melhorias nos serviços de esgotamento 

sanitário, com aumento da abrangência e da qualidade, é um dos pontos centrais desta Revisão Tarifária. A 

contribuição da AMAMS é válida e será considerada nas análises da Arsae. Os resultados dos trabalhos 

relacionados a este tema, bem como as consequentes propostas metodológicas, serão publicados na terceira 

fase do processo de consultas da Revisão, com início previsto para abril de 2017. Originalmente, essa questão 

faria parte do escopo da segunda fase de consultas, com início em dezembro de 2016, mas, com a evolução 

das discussões e contribuições recebidas, e diante da alta complexidade e alcance do tema, a Arsae decidiu 

alongar o debate e apenas estabelecer as medidas na última fase do processo. 

 Cabe ressaltar que a forma de financiamento dos custos de tratamento de esgoto sugerida pela 

AMAMS foge ao escopo de atuação da agência reguladora, dependendo da concordância e de ações do 

Governo Estadual. 

 

 Contribuição da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio 

Jequitinhonha (AMEJE) 

A Ameje sugere que seja avaliada a possibilidade de se destinar um percentual da tarifa da Copasa 

para criação de um fundo de investimento com a finalidade de sustentar investimentos em saneamento na 

área de atuação da Copanor. 

Resposta: 
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A criação de um fundo conforme sugerido foge às possibilidades de atuação da agência reguladora, 

dependendo do estabelecimento de legislação específica e de concordância do Governo Estadual. No 

entanto, tais limitações não invalidam o teor da contribuição, a qual foi recebida e colocada na pauta de 

discussões desta Revisão Tarifária.  

 

 Contribuições da Copasa MG 

2.3.1. Data de aplicação da Revisão Tarifária 

A Arsae propôs que a data de aplicação das novas tarifas resultantes da Revisão Tarifária seja 

postergada por dois meses em relação à data de aplicação dos últimos reajustes tarifários (13 de maio), para 

que os cálculos sejam finalizados após a divulgação do reajuste tarifário da Cemig pela Aneel. A Arsae 

precisa garantir a neutralidade das variações dos preços da energia elétrica para a Copasa, o que é efetuado 

no reajuste ou revisão tarifária seguinte, compensando retroativamente o impacto da diferença de tarifas de 

energia elétrica previstas e observadas. 

A Copasa propõe que a data seja mantida no dia 13 de maio, de modo a não gerar problema de caixa 

e não afetar a avaliação dos resultados do 2° trimestre de 2017, bem como do exercício de 2017, quando 

comparados ao mesmo período ano anterior, devido ao impacto da menor geração de caixa sobre a dívida 

líquida. 

No entanto, a alteração é justamente para evitar problemas de caixa que podem ser causados por 

erros de previsão das novas tarifas da Cemig, já que o erro perduraria por 12 meses antes de ser compensado 

no próximo cálculo tarifário. 

A Arsae ressalta que, alterando o mês de aplicação das novas tarifas para julho, a inflação dos 14 

meses será contemplada na correção monetária dos custos de referência. Em relação aos dois meses em que 

a receita ainda não estará corrigida pela inflação, as tarifas de aplicação abrangerão compensação financeira, 

que será calculada corrigindo-se pela taxa Selic o montante referente à atualização monetária da receita 

tarifária calculada para os dois meses1.  

Como a compensação ocorrerá ao longo do ano tarifário (jul/17 a jun/18), sendo totalmente auferida 

pela Copasa apenas em 2018, o valor de compensação calculado será majorado no montante necessário para 

que a postergação da correção inflacionária não afete os resultados do exercício de 2017, de modo a evitar 

que esta decisão regulatória afete a percepção de risco do negócio pelo mercado. O excedente será devolvido 

com redução das tarifas no reajuste anual de 2018. 

A Copasa afirma também que “2/12 da Receita seriam perdas irrecuperáveis”. Cabe destacar que a 

defasagem em questão não se refere a 2/12 da receita, mas do percentual de inflação que incidiria sobre a 

receita. Ademais, conforme exposto acima, o valor será integralmente contemplado nas tarifas, inclusive 

com juros, não havendo perda irrecuperável.  

                                                           
1A compensação pela defasagem da correção inflacionária será dada pela seguinte equação: 𝑹𝑻𝟎 𝒎𝒂𝒊 ∗ 𝝅 𝑷𝑹 ∗

(𝟏 + 𝑺𝒆𝒍𝒊𝒄𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍)
𝟖  + 𝑹𝑻𝟎 𝒋𝒖𝒏 ∗ 𝝅 𝑷𝑹 ∗ (𝟏 + 𝑺𝒆𝒍𝒊𝒄𝒎𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍)

𝟕 , onde: 𝜋 𝑃𝑅 = índice de correção monetária referente à inflação 

acumulada sobre os custos da Copasa no período de maio/2016 a abril/2017, que seria aplicado se a data fosse mantida em 13 de 

maio. Obs.: A atualização monetária referente a maio será corrigida pela Selic acumulada por 8 meses (de maio até o meio do período 

de referência) e a atualização referente a junho será corrigida pela Selic acumulada em 7 meses (de junho até o meio do período de 

referência), considerando que a compensação ocorrerá ao longo de um ano e não integralmente na data de aplicação das novas 

tarifas. 
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Ressalta-se que, se levarmos em consideração não só a correção inflacionária mas o resultado geral 

da Revisão Tarifária, não é possível argumentar neste momento sobre perda de receita pelo atraso da 

aplicação, já que o índice de reposicionamento pode ser positivo ou negativo. 

Por último, já que será garantida a neutralidade no exercício, e a maior parte dos covenants da 

Copasa têm acompanhamento apenas anual, sendo que os covenants do BNDES, de avaliação trimestral, 

estão suspensos até 31/12/2017, apenas os covenants de contratos FGTS sindicalizados, apurados 

semestralmente, seriam possivelmente afetados: 

Exigível total / patrimônio líquido 
Ebitda / serviço da dívida 
Ligações de água e esgoto / nº de empregados 

No entanto, os indicadores supracitados não são afetados pela dívida líquida, que seria, de acordo 

com a Copasa, de onde adviria o impacto nos covenants dada a menor geração de caixa. Não obstante, a 

Arsae avaliou a influência que uma redução no Ebitda teria sobre o indicador Ebitda/serviço da dívida, e, 

mesmo na hipótese de uma inflação acumulada de 10%, a diferença seria apenas na segunda casa decimal 

do indicador. Cabe ressaltar que o último Boletim Focus divulgado pelo Banco Central (11/11/16) aponta 

projeção do IPCA em 6,84% no fim de 2016 e 4,93% no fim de 2017, com tendência de baixa. 

Acrescenta-se ainda que todo o planejamento das atividades da Revisão Tarifária foi realizado com 

base no cronograma definido. Uma antecipação como a que foi proposta pela Copasa poderia prejudicar a 

qualidade do trabalho da agência, ou mesmo impossibilitar a execução de alguma parte do processo. 

Com base nos esclarecimentos acima, a Arsae mantém a data de aplicação da Revisão Tarifária no 

dia 13 de julho de 2017, garantindo, porém, que a postergação da correção inflacionária não afetará os 

resultados do exercício de 2017. 

 

2.3.2. Matriz de risco de mercado 

A Copasa propõe que não seja implementada matriz de risco de mercado antes que a metodologia 

seja amadurecida. Discute que o risco de mercado estaria associado às projeções de mercado para fins de 

planejamento dos investimentos, devendo ser alocado ao prestador, enquanto fatores como escassez hídrica 

não podem ser considerados como risco de mercado, devendo ser suportados totalmente pelo usuário. 

Argumenta também que as variações de mercado aquém e além do projetado impactam em 

variações assimétricas dos custos variáveis, os quais não reduziriam em caso de menor consumo, mas 

cresceriam em caso de aumento do consumo, inclusive acima da receita adicional. Afirma que o mercado já 

se estabilizou e não chegou ao patamar "estimado" pela Arsae. 

Resposta: 

A Nota Técnica CRFEF 33/2016, que apresentou a abordagem geral desta Revisão Tarifária, não 

estabeleceu a metodologia da Matriz de Risco de Mercado, mas apenas adiantou que o tema será tratado 

adiante. Percebe-se que há uma divergência de entendimento em relação ao que se pretende indicar com o 

termo “risco de mercado”. O risco ao qual a Arsae se refere é relacionado à imprevisibilidade do 

comportamento do consumo dos usuários da Copasa, motivado por fatores de demanda e/ou oferta de água. 

A metodologia ainda será construída, e o compartilhamento do risco entre usuário e prestador é uma 

proposta que será debatida na próxima fase do processo de consultas. 

A Arsae considera que o mais adequado seria alocar o risco para o agente com maior capacidade de 

gerenciamento deste. Embora riscos relacionados a escassez hídrica, por exemplo, não sejam totalmente 
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gerenciáveis, o prestador tem maior capacidade de mitigá-los que o usuário, pois pode investir em obras de 

segurança hídrica, reduzir perdas de água, reduzir a poluição dos mananciais de abastecimento e preservar 

suas áreas, etc. O mesmo vale para outros fatores externos que possam afetar a oferta de água bruta. 

Em relação a variações no comportamento do consumo dos usuários não advindas de choques 

externos, considera-se que são relativamente pequenas de um ano para outro, não impactando 

significativamente as receitas do prestador. Não obstante, essas variações podem ser consideradas em uma 

possível metodologia de Matriz de Risco de Mercado. 

Quanto aos riscos associados ao planejamento de investimentos pelo prestador, a Arsae concorda 

com a Copasa. Não há o que se discutir sobre a alocação desse risco, inerente à atuação no setor. 

Cabe ressaltar que, ao alocar um risco para o prestador (total ou parcialmente), um prêmio por este 

risco deve estar contemplado na remuneração do capital, a não ser que este risco seja diversificável ou não 

sistemático. 

Se o risco for alocado total ou parcialmente para o usuário, é importante haver um estudo sobre os 

custos variáveis da Copasa e considerar essa informação na definição de como serão feitos os ajustes de 

receita em resposta a variações no consumo médio. As afirmações da Copasa sobre o comportamento 

assimétrico dos custos variáveis precisam ser embasadas com números e argumentos sólidos. Com base em 

tais informações, pode ser construída e discutida uma metodologia adequada. A colocação de que os custos 

relacionados a um aumento do consumo médio (sem aumento do número de ligações) podem ser maiores 

que o aumento de receita é estranha quando se trata de um setor cuja maior parte dos custos são fixos. 

Eventualmente, uma análise isolada, em alguma localidade onde a capacidade dos sistemas esteja no limite, 

poderia apresentar esse cenário, mas em uma análise global esse resultado não seria coerente, além de que 

os investimentos são de longo prazo e o planejamento da necessidade de expansão e adequação dos 

sistemas deve ser executado previamente, não sendo razoável esperar que se chegue a esse limite. 

Em relação ao ajuste de mercado de 8,18% efetuado na primeira etapa da Revisão Tarifária para 

recompor parcialmente as receitas da Copasa, a Arsae esclarece mais uma vez que não “estimou” uma 

recuperação de mercado, mas repôs as receitas referentes a metade da redução de consumo, devido à 

incerteza em relação ao comportamento dos usuários no período de aplicação das tarifas. 

Na primeira etapa da Revisão Tarifária, a receita requerida foi calculada para cobrir os custos da 

prestação do serviço, considerando determinado mercado. Se a Arsae tivesse tomado como referência o 

mercado observado nos 12 meses anteriores, teria sido auferido nos últimos meses um montante de receita 

maior que o necessário para cobrir aqueles custos, o que iria contra o princípio da modicidade tarifária. 

Comparando o consumo médio de água por economia no período de maio a setembro, houve aumento de 

2,23% em 2016 em relação a 2015. 

Com base nas oscilações observadas acima, não se pode depreender que o consumo está 

estabilizado, como afirmado pela Copasa, sendo importante debater o tratamento do tema ao longo do 

processo de Revisão Tarifária. 

Variação do volume de água medido por economia em 2016 em relação ao mesmo mês de 2015 

 

 

 

 

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

3,95% 2,90% 6,11% 8,16% -0,77% -1,56% -0,32%
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Volume de água medido por economia (m³/econ.) 

 

Em relação à recomposição tarifária extraordinária autorizada ao setor elétrico em decorrência da 

crise energética em 2001, esta foi aplicada porque a implementação do Programa Emergencial de Redução 

do Consumo de Energia Elétrica (PERCEE) foi uma imposição legal da Câmara de Gestão da Crise de Energia 

Elétrica (GCE) às geradoras e distribuidoras. Na Resolução 91/2001, a GCE estabelece que (grifos nossos): 

“Art. 3º A recomposição tarifária extraordinária observará, (...) as seguintes diretrizes: 

I - a recomposição tarifária extraordinária não alcança as hipóteses de caso fortuito, força 
maior e riscos inerentes à atividade econômica e ao respectivo mercado, nos termos desta 
Resolução e da disciplina complementar a ser estabelecida pela ANEEL; 

(...) 

VI - a recomposição tarifária extraordinária não se aplica, conforme o disposto no art. 1º, a 
hipóteses de racionalização do consumo de energia elétrica ou de outros fenômenos 
quaisquer de redução do consumo de energia elétrica; 

(...).” 

Ou seja, a referida recomposição foi referente apenas aos custos e perda de receita diretamente 

relacionados ao PERCEE, e foi autorizada devido ao caráter obrigatório do programa. Os incisos supracitados 

deixam claro que o mecanismo não seria utilizado para recomposições de perda de receita por qualquer 

outro tipo de redução de consumo, independentemente de haver ou não gestão das companhias sobre as 

causas da redução, inclusive em hipóteses de racionalização do consumo. 

Já no caso da Revisão Tarifária Extraordinária (RTE) autorizada pela Arsesp à Sabesp, foi realmente 

feito um ajuste na receita autorizada devido à queda na demanda provocada pela crise hídrica. No entanto, 

o modelo econômico-financeiro utilizado pela Arsesp no processo de revisão tarifária é diferente do utilizado 

pela Arsae-MG, e já contempla uma regra de alocação do risco de variação no consumo. 

A Arsesp utiliza a abordagem de fluxo de caixa descontado, que consiste em projetar, para todo o 

período do ciclo tarifário, os valores de todos os componentes necessários à construção do preço teto (tarifa 

média máxima), e depois descontá-los a valor presente pela taxa de remuneração regulatória. Para subsidiar 

as projeções, a Sabesp fornece à agência reguladora informações completas sobre o seu Plano de Negócio, 

englobando custos históricos, dados de mercado, plano de investimentos (reposição e novas instalações), 

projeções dos mercados de água e esgoto, projeções de receitas e custos, etc. A Arsesp elabora as projeções 

de mercado com base nas estimativas de consumo unitário para usuários residenciais e nas taxas de 

crescimento anual para usuários não residenciais e permissionários. Para mitigar os efeitos de diferenças dos 

volumes efetivamente faturados em relação aos valores estimados, a metodologia prevê que seja avaliado o 

distanciamento (para cima ou para baixo) entre demanda prevista e observada durante cada ano do ciclo 

tarifário vigente para, no ciclo seguinte, compensá-lo na receita requerida. Para tanto, a Arsesp reestima os 

valores projetados com todos os dados originais, exceto os referentes à demanda, que são substituídos pelos 

valores reais observados. Com os resultados desse cálculo, as diferenças são atualizadas até o final do período 
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tarifário utilizando a taxa de desconto definida pelo regulador e são incluídas na base de remuneração do 

próximo período tarifário. 

Portanto, mesmo que não tivesse sido solicitada uma Revisão Tarifária Extraordinária, o impacto da 

variação da demanda seria corrigido retroativamente no fim do ciclo tarifário. Com a RTE, essa correção foi 

parcialmente antecipada (e não integralmente, como apontado pela Copasa). As projeções de demanda para 

o período remanescente do Plano de Negócio (2015 e 2016, apenas) foram substituídas por novas projeções 

com base na nova situação do mercado, e de qualquer forma os desvios que ocorrerem em relação a essas 

novas projeções serão apurados ao final do ciclo e farão parte do ajuste compensatório no ciclo seguinte, se 

necessário. 

 

2.3.3. Custos não administráveis 

A Copasa propõe que as despesas com energia elétrica, material de tratamento, telecomunicação e 

combustíveis e lubrificantes sejam tratadas como custos não gerenciáveis, não deixando que estes itens 

afetem a análise de eficiência dos custos operacionais, e não incidindo sobre eles o Fator de Produtividade 

resultante da análise. Justifica a proposta com os seguintes pontos: 

 A Lei Estadual 18.309/2009 a qual se refere a tais custos como “não administráveis”; 

 A metodologia de cálculo de Reajuste Tarifário definida na Resolução Arsae-MG 03/2011 dispõe 

que os custos não administráveis não são afetados pelo fator de produtividade. 

Resposta: 

Em relação à Lei 18.309/2009, esta define que os custos da prestação eficiente do serviço são 

entendidos como: 

 “a) as despesas administráveis com mão de obra, materiais, serviços de terceiros e provisões; 

b) as despesas não administráveis com energia elétrica, material de tratamento, telecomunicação, 

combustíveis, lubrificantes, impostos e taxas; (...)”. 

A referida lei não determina o tratamento regulatório que deve ser dado aos itens, nem mesmo 

define que deve haver tratamento distinto entre eles. A Arsae considera que os itens citados pela Copasa 

são, em certa medida, não gerenciáveis. A Copasa não tem gestão, por exemplo, sobre as tarifas de energia 

elétrica e sobre os preços de combustíveis, mas pode gerenciar as quantidades consumidas, bem como os 

horários mais apropriados para utilizar a energia elétrica. Nos cálculos tarifários, a Arsae garante neutralidade 

ao prestador em relação a variações nas tarifas de energia elétrica, nos preços de combustíveis, telefonia e 

material de tratamento e nos valores de tributos pagos. Isso é feito por meio do cálculo de uma compensação 

financeira que contempla a diferença entre o que foi observado no período e o que foi considerado no cálculo 

tarifário anterior. A compensação, seja ela a maior ou a menor, é colocada nas tarifas com correção pela taxa 

Selic, para garantir também a neutralidade temporal. 

Com relação à energia elétrica, a existência de um setor de eficiência energética dentro da própria 

Companhia é fato suficiente para se atestar que o custo com energia pode ser administrado. Caso assim não 

fosse, todo o custo desse setor, bem como os recursos a ele associados, seriam injustificáveis e não deveriam 

ser reconhecidos pela Agência. 

Com relação aos materiais de tratamento, ações podem ser empreendidas visando redução de custo, 

seja através do preço ou da quantidade. Citam-se exemplos como: (i) gestão eficiente dos contratos de 

aquisição de material de tratamento, dada a escala da Copasa; (ii) programa de controle de perdas permite 

reduzir os gastos com material de tratamento através da diminuição da quantidade de material requerido, 
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via diminuição do desperdício de recursos; (iii) substituição de produtos ou processo, visando preços mais 

baixos e manutenção da eficiência do tratamento (como exemplo, a troca de cloro gás para hidrólise de 

NaCl); (iv) investimento em projetos de proteção de mananciais, que são capazes de melhorar a qualidade 

da água; melhorar o tratamento de esgotos e não efetuar despejo inadequado de efluentes nos mananciais 

de abastecimento. 

No que tange à consideração desses itens na análise de eficiência dos custos operacionais, entende-

se que o impacto da gestão sobre estas despesas sobrepõe uma possível diferença nos preços administrados 

que afetam os prestadores comparados. Esses preços não variam muito entre regiões e, enquanto algum dos 

preços pode ser um pouco maior para um prestador, outro pode ser um pouco menor, podendo-se 

considerar que, em média, a diferença não é significativa. 

Em relação ao que dispõe a Resolução Arsae-MG 03/2011, sobre a metodologia de cálculo de 

Reajuste Tarifário, esta não necessariamente se aplica para o processo de Revisão Tarifária. Ademais, 

ressalta-se que a referida Resolução está sendo revista pela Agência e será atualizada com a adequação de 

alguns pontos, para manter coerência com os entendimentos e procedimentos adotados nos cálculos 

tarifários. 

Considerando os pontos apresentados, a proposta exposta no item 2.3 da contribuição enviada pela 

Copasa não será aceita para Arsae. 

 

2.3.4. Tarifa de esgoto 

A Copasa propõe que as tarifas de esgoto sejam transformadas em tarifa única, em conformidade 

com o custo do serviço e que seja autorizada a cobrança de tarifa fixa desde que o imóvel possua viabilidade 

técnica para conexão. Argumenta sobre a falta de valorização dos serviços de esgotamento sanitário pelos 

usuários, e sobre a insuficiência das tarifas de esgoto para cobrir os custos da prestação. 

Resposta: 

A Arsae almejou, nesta fase do debate, colocar em pauta a importante discussão dos problemas e 

desafios relacionados à universalização (com qualidade) dos serviços de esgotamento sanitário no estado, 

recolhendo subsídios para o tratamento do tema ao longo desta Revisão Tarifária. Além das contribuições 

recebidas documentalmente e nas sessões presenciais, o seminário promovido pela Arsae no dia 10 de 

novembro para tratar do tema “esgotamento sanitário” acrescentou à discussão elementos e pontos de vista 

importantes, os quais estão sendo condensados em um documento a ser divulgado para dar publicidade ao 

debate. O evento contou com a presença de representantes de órgãos de defesa do consumidor, da 

sociedade civil, técnicos e especialistas em saneamento ou em temas correlatos (Procon, Abes, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Igam, Feam, Ana, Secir, Fonasc, Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental da UFMG, Copasa, Comitê Estadual de Recursos Hídricos e Comitês de Bacias Hidrográficas). 

A questão das tarifas de esgoto faria parte do escopo da segunda fase de consultas, com início em 

dezembro de 2016, mas, com a evolução das discussões e contribuições recebidas, e diante da alta 

complexidade e alcance do tema, a Arsae decidiu alongar o debate e apenas estabelecer as medidas na última 

fase do processo. 

A argumentação da Copasa sobre a falta de percepção de valor, por parte dos usuários, em relação 

aos serviços de esgotamento sanitário, é válida, e a Arsae concorda com a necessidade de se implementar 

ações capazes de educar a população sobre a extrema importância desses serviços. Nesse sentido, a Arsae 

acatou a sugestão da Copasa de considerar despesas com programas educativos na composição da Receita 

Requerida. Já em relação à autorização da cobrança de tarifa fixa de usuários não ligados à rede de esgoto, 
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é necessária maior análise das implicações legais. Portanto, a Arsae se posicionará sobre este ponto nas 

próximas fases do processo. A questão foi debatida também no seminário supracitado, onde a opinião dos 

presentes foi de que a cobrança, não só da tarifa fixa, mas da tarifa completa de esgoto, pode ser feita, 

desde que: (i) haja uma definição adequada do que é uma conexão factível; (ii) a Copasa mantenha um 

cadastro atualizado desses usuários; (iii) haja transparência, tanto em termos de comunicação ao usuário 

sobre a cobrança, quanto de conscientizar a população sobre a importância dos serviços de esgotamento 

sanitário e a obrigação que cada um tem sobre a destinação dos seus resíduos para garantir o direito da 

coletividade. Também foi pontuado que não basta haver rede coletora com viabilidade técnica, mas também 

deve haver tratamento desse esgoto, para que a cobrança dos factíveis seja feita. Essas considerações 

advindas do debate foram trazidas para a pauta de discussões do tema. 

Para atender à proposta da Copasa de se estabelecer tarifa única de esgoto, ou mesmo para 

implementar outro tipo de estrutura de cobrança em conformidade com o custo do serviço, é importante 

que as informações contábeis prestadas pela Copasa possibilitem à Arsae aferir o custo marginal médio da 

implantação do serviço de esgoto em uma localidade.  

A falta de informações necessárias em relação ao tema tem impossibilitado adequada análise pela 

Arsae, e a agência espera que, ao longo do processo da Revisão Tarifária, a Companhia contribua para que 

os estudos sejam possíveis. 

O cálculo apresentado pela Copasa para argumentar que as tarifas de coleta e tratamento de esgoto 

não são suficientes para cobrir os custos destes serviços apresenta algumas distorções. A simulação 

desconsidera que a economia de escopo gerada por iniciar os serviços de esgotamento sanitário onde já há 

o serviço de abastecimento de água, implica um custo adicional relativamente menor para a prestação do 

serviço de esgoto em cada localidade. Poderia argumentar-se que o valor “economizado” deve ser distribuído 

igualmente, reduzindo tanto o custo associado ao serviço de água quanto o associado ao de esgoto, porém, 

para fins de averiguar se o valor que será faturado no município pelo serviço de esgoto será suficiente para 

cobrir os custos dessa prestação, deve-se lembrar que todos os custos que estão sendo incorridos para 

prestar o serviço de água já estão na tarifa. Ao desconsiderar os custos indiretos na análise, é como se estes 

estivessem sendo alocados proporcionalmente aos serviços de água e esgoto. Para um resultado correto, 

seria necessário separar, dentre tais custos, quais não serão majorados com o início da prestação do serviço 

de esgoto devido à economia de escopo. Efetuando esse ajuste no cálculo, com as informações disponíveis, 

a Arsae chegou aos percentuais de 56% (EDC) e 84% (EDT). Este resultado também não é preciso e não está 

sendo utilizado para embasar definições, mas demonstra como a conclusão pode ser alterada por pequenas 

considerações, o que reforça a necessidade da Copasa trabalhar na construção das informações necessárias 

para os estudos. Acrescenta-se que os resultados também são bastante dependentes das taxas de 

depreciação e remuneração consideradas. 

 

2.3.5. Repasses tarifários 

A Copasa sugere que os encargos decorrentes de imposições legais, com relação aos repasses aos 

municípios, sejam cobrados nas faturas dos usuários do município e discriminados na conta. 

Resposta: 

Primeiramente, cabe apontar que não há imposições legais referentes aos repasses feitos pela 

Copasa a municípios. Os repasses realizados pela Companhia aos municípios de Andradas, Belo Horizonte e 

Divinópolis foram definidos por convênio de cooperação e por cláusulas nos contratos de concessão firmados 

entre o prestador e os respectivos municípios. 
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Os referidos repasses possuem caráter similar aos Direitos de Uso, definidos pela Copasa como: 

“(...) custos incorridos em renovação de concessões públicas, a título de ressarcimento pela COPASA 

MG de investimentos na infraestrutura realizados pelos municípios (...)”. Estes investimentos não 

integram a base tarifária da Companhia, contudo representam o investimento realizado pela 

Companhia para a renovação da concessão.” 

Portanto, o mesmo tratamento será dado aos dois itens (repasses tarifários e direitos para 

exploração de concessões), não os considerando na composição da Receita Requerida. 

 

2.3.6. Aplicação do fator de eficiência 

A Copasa salienta a discordância quanto ao valor do Fator de Produtividade definido na 1ª Etapa da 

Revisão. A companhia cita dois problemas com os procedimentos realizados para o cálculo do Fator de 

Produtividade:  

i) A Arsae não deveria realizar “ajustes” nos Custos Operacionais (Opex) - retirada das contas 

não incluídas na Receita Requerida - já que a análise comparativa foi realizada com os custos 

de exploração reportados no SNIS, sem glosas, portanto. A Copasa alega que a metodologia 

de “ajustes” no Opex é “desconhecida”. 

ii) A companhia entende que a distância à fronteira de eficiência deve ser calculada a cada 

Revisão. Os custos eficientes devem ser trazidos para o período de referência e atualizados 

pela inflação e pelo crescimento do mercado e rede. Esta atualização é necessária pois a 

empresa pode ter variado os custos operacionais entre o período de realização da análise 

comparativa e a data da Revisão.    

Resposta: 

Conforme exposto na Nota Técnica CRFEF 33/2016, que apresentou a abordagem geral desta Revisão 

Tarifária, a Arsae pretende promover ajustes no modelo de benchmarking empírico, procurando uma 

metodologia mais adaptada ao setor de saneamento. Desta forma a fronteira de eficiência será recalculada 

no momento da 2ª Etapa da Revisão Tarifária. O Fator de Produtividade aferido será implementado nos 4 

anos que compõem o ciclo tarifário.  A realização de um novo estudo comparativo na 2ª etapa da Revisão 

estava inclusive prevista na Nota Técnica CRFEF 31/2016 (ARSAE, 2016): 

“Na segunda etapa da Revisão uma nova análise poderá ser feita a luz dos dados mais recentes, que poderão 
incorporar algumas ações tomadas pela Copasa no biênio 2015 e 2016 para a redução dos seus custos 
operacionais.” 

 A principal razão para um novo estudo está na recente restruturação de custos promovida pela 

Copasa, em 2015, com os Programas de Desligamento Voluntário Incentivados (PDVI’s). A companhia espera 

uma redução de R$ 201 milhões nos custos com pessoal próprio2.  

 A principal crítica feita pela Copasa na Contribuição à Audiência Pública 12/2016 foi o fato da Arsae 

utilizar os custos operacionais (Opex) da Companhia reportados no SNIS para o estudo comparativo e aplicar 

o fator de produtividade sobre os custos reais da Copasa, ajustados pela redução das contas não incluídas na 

Receita Requerida. Este procedimento foi taxado na Contribuição como “dupla glosa” e “aritmeticamente 

equivocado”, o que causaria prejuízos ao prestador.  

 Não se pode confundir os ajustes realizados nos custos operacionais do prestador para inclusão na 

Receita Requerida com o custo operacional eficiente. Nem todos os custos operacionais devem ser 

                                                           
2 Para maiores informações sobre os PDVI’s realizados pela companhia, acessar: < http://www.copasa.com.br/ri/> . 
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reconhecidos pelo regulador, ou seja, alguns dispêndios não devem ser ressarcidos pelas tarifas. Grupos 

de contas não vinculados à prestação de serviços de água e esgoto devem ser excluídos da base que 

comporá a Receita Requerida.  Custos atípicos e não recorrentes também devem ser excluídos da receita 

prevalente durante o ciclo tarifário, já que estes não serão observados no período de vigência da Revisão. 

É importante salientar que estes ajustes não se dão por conta de ineficiências da prestadora no dispêndio 

de recursos nestas contas, mas sim, porque estas não devem ser consideradas na construção das tarifas.  

 Após a realização destes ajustes no Opex, passa-se a realização do estudo comparativo 

(benchmarking) entre os prestadores de forma a se definir o nível de eficiência da Copasa. O escore de 

eficiência encontrado mostra qual a redução percentual de custos para o atingimento da fronteira eficiente. 

Caso o prestador tenha o índice de eficiência igual a 90%, por exemplo, significa que é possível uma redução 

de 10 pontos percentuais nos custos operacionais, mantendo-se a prestação do serviço, dada as condições 

ambientais de cada empresa3. 

 Idealmente o estudo de benchmarking deve ser realizado com o Opex ajustado para fins regulatórios 

e o fator de eficiência aplicado sobre este. De fato é o que acontece, por exemplo, no setor elétrico. 

Previamente a realização do estudo comparativo, a Aneel implementa uma regra para a definição dos custos 

operacionais baseada no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico – MCSE. Porém, existe uma importante 

diferença entre a Aneel e as agências reguladoras de saneamento básico, pois enquanto a primeira é federal, 

as demais são estaduais. Desta forma, a Aneel implementa a contabilidade regulatória para todos os 61 

regulados que compõem a base do estudo de benchmarking. No setor de saneamento, as reguladoras 

estaduais implementam regras diferentes sobre o Opex aos prestadores regulados que, em geral, são uma 

empresa estadual. Não existe, portanto, uma base de dados unificada para as empresas estaduais de 

saneamento básico, que permitiria que o Opex tivesse as mesmas considerações regulatórias para todas as 

empresas. 

Para driblar esta dificuldade, os reguladores estaduais de saneamento utilizam a base nacional 

disponível, o SNIS, para o estudo comparativo, que conta com os custos operacionais apurados na 

contabilidade dos prestadores. O escore de eficiência aferido no estudo de benchmarking é aplicado nos 

custos operacionais regulatórios.  

 A Arce (Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Ceará) na Nota Técnica 13/2015, de 

Revisão Tarifária da Cagece (Companhia de Água e Esgoto do Ceará), realiza dois procedimentos para a 

definição dos custos operacionais eficientes. O primeiro é o que a agência chamou de cálculo dos custos 

operacionais ajustados, que nada mais é que o ajuste dos custos reais da companhia regulada a partir da 

desconsideração dos custos não inerentes à prestação dos serviços de água e esgoto. O segundo passo foi a 

realização do benchmarking dos custos operacionais, que considerou as informações dos SNIS entre 2004-

2012, e determinou o escore de eficiência média da Cagece em 98,7%. A redução de 1,3% se deu sobre os 

custos ajustados, ou regulatórios.  

 A Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), na Nota Técnica 

RTS/001/2014 referente a 1ª Revisão Tarifária da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo), excluiu grupos de contas não vinculadas à prestação dos serviços de água e esgotos da base e das 

projeções do Opex para o ciclo tarifário. Para a definição do “fator X” foram utilizados, para os prestadores 

nacionais, dados de custos de exploração reportados no SNIS, incluindo os dispêndios da Sabesp. O fator X 

determinado pela Arsesp foi aplicado sobre os custos regulatórios.  

                                                           
3 A maior parte dos reguladores não utiliza a fronteira eficiente na realização dos estudos de benchmarking, mas uma eficiência 
média ou atendendo certo percentil. O raciocínio acima se mantém, basta normalizar os escores de eficiência encontrados.   
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 Uma suposição implícita utilizada pelos reguladores acima citados e pela Arsae é de que os custos de 

exploração, reportados no Snis, são uma boa aproximação (proxy) dos custos regulatórios, de maneira que a 

eficiência do prestador não seria dissonante caso se utilizasse a Opex real, obtida pelo Snis, e a Opex 

regulatória. Esta suposição parece plausível, já que os custos glosados são uma parcela pequena dos custos 

reais, ademais não parece provável que toda ineficiência do prestador se dê justamente nos custos 

desconsiderados.  

 Assim, não é pertinente a crítica da Copasa com relação à “dupla glosa”, visto que os procedimentos 

de definição dos custos operacionais e aplicação do fator de eficiência são realizados por razões distintas. 

Conforme exposto, o uso dos custos reais na análise comparativa, e não dos custos regulatórios, ocorre 

devido à indisponibilidade de uma base comum a todos os prestadores regionais de saneamento. A Copasa, 

desta forma, tem méritos ao afirmar na Contribuição à Consulta e Audiência Pública 12/2016 da Arsae-MG:  

“Os Custos Operacionais da COPASA MG só poderiam ser considerados sem os custos denominados inelegíveis, 

se a Análise Comparativa tivesse sido feita somente com os custos elegíveis de todas as empresas da amostra 

utilizada. De fato esta é a forma correta para se fazer análise comparativa, mas isto não foi feito, pois 

praticamente todos os custos estão na base do SNIS. Dessa forma, as empresas mais eficientes do estudo 

podem ser exatamente aquelas que despendem pouco ou nada com custos supostamente inelegíveis. “ 

Porém, conforme já explicado acima, a agência trabalha com a suposição implícita de que os custos 

reais, observados no Snis, são uma boa proxy para os custos regulatórios. Caso a Copasa apresente estudo 

mostrando que os dispêndios realizados pela companhia nos custos considerados inelegíveis pela Arsae 

sejam ineficientes vis-à-vis aos prestadores comparáveis, a agência procederá alterações no modelo de 

benchmarking. É importante salientar que a Arsae foi conservadora na aplicação do fator de produtividade, 

entendendo que podem existir especificidades não capturadas no modelo de análise comparativa.  

Por fim, é fundamental ressaltar a importância da criação de regras específicas para a definição dos 

custos operacionais. Caso não se realizasse o tratamento regulatório no Opex, as tarifas gerariam recursos 

acima da Receita Requerida para a prestação dos serviços, o que oneraria os usuários. Os critérios para ajuste 

no Opex, realizados pela Arsae na 1ª etapa da Revisão, foram publicados no site da agência4 após solicitação 

da Copasa. Portanto, a crítica de que a metodologia de ajustes no Opex é “desconhecida” não é pertinente. 

A Nota Técnica 34/2016 de Classificação Regulatória propõem regras para o agrupamento das contas 

contábeis de acordo com as definições dos itens que compõem a Receita Requerida.    

 

2.3.7. Classificação Regulatória – Custos Operacionais 

A Copasa reproduz a argumentação sobre o tratamento dado pela Arsae aos custos não 

administráveis e sobre a incidência do fator de produtividade, pontos que já foram avaliados e respondidos 

anteriormente nesta Nota Técnica. 

Dentre os 10 subgrupos de contas classificadas como "não incluídas na composição da RR", a Copasa 

sugeriu que 6 sejam realocados para o grupo de Custos Operacionais. Estes subgrupos são listados a seguir, 

seguidos da resposta da Arsae em relação à alteração ou não da classificação proposta: 

a) Ressarcimento e indenizações: 

A Arsae reconhece que podem haver ocorrências inerentes à prestação do serviço, que resultem na 

necessidade de pagamento de ressarcimentos e indenizações, não necessariamente por negligência do 

prestador. Então, esta contribuição será parcialmente aceita. Despesas com ressarcimento e indenizações 

                                                           
4 http://www.arsae.mg.gov.br/audiencia-publica/page/489-10-2016-revisao-tarifaria-periodica-da-copasa. 

http://www.arsae.mg.gov.br/audiencia-publica/page/489-10-2016-revisao-tarifaria-periodica-da-copasa
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por danos causados por atividades totalmente inerentes à prestação do serviço, como refluxo de esgoto, 

infiltração de rede e similares, serão reclassificados como Custos Operacionais, desde que a Copasa efetue a 

separação destas despesas em rubricas contábeis distintas e informe à Arsae um levantamento mês a mês 

das despesas históricas com cada um destes itens de custos, permitindo à agência estabelecer 

adequadamente o valor de referência a ser considerado na composição dos Custos Operacionais. 

Ressalta-se que, no mesmo sentido, as indenizações referentes a travessias de rede, contabilizadas em 

rubrica específica, já estavam classificadas como Custos Operacionais. 

É inaceitável, no entanto, considerar que a tarifa deva cobrir despesas com descumprimento de leis, 

especialmente de normas ambientais. Em relação a acidentes de trânsito, as despesas com seguros já estão 

consideradas na tarifa, e indenizações devidas por má conduta do motorista devem ser cobertas por este. 

b) Multas e juros: 

A Arsae não considera plausível que a tarifa contemple despesas causadas por má conduta do prestador, 

como atraso no pagamento de obrigações e infração a normas estabelecidas. Há que se diferenciar ações 

ineficientes de ações erradas e/ou ilegais, de forma que não é válido o argumento de que a Arsae deveria 

incentivar a redução destas despesas via fator de produtividade em vez de desconsiderá-las na tarifa. 

c) Participação nos Lucros e Resultados (PLR): 

As participações sobre lucros e resultados são estritamente ligadas ao lucro, tanto como fato gerador, por 

consistirem em compartilhamento de parcela do lucro auferido, quanto como objetivo, já que esse 

compartilhamento tem o intuito de incentivar os funcionários a contribuírem para uma maior rentabilidade 

da empresa.  

Nesse sentido, a Arsae procederá à alteração da classificação desta rubrica contábil para o grupo Custos de 

Capital, que melhor reflete as características desta despesa. 

A Copasa afirma em sua contribuição que a PLR é “parte integrante da remuneração do trabalho, 

complementar à remuneração fixa e sujeita aos mesmos encargos que o salário básico”. Essa colocação vai 

contra o estabelecido na própria Lei 10.101/2000 citada pela Copasa (grifos nossos): 

“Art. 2º A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a 

empresa e seus empregados (...). 

Art. 3º A participação de que trata o art. 2º não substitui ou complementa a remuneração 

devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo 

trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.” 

Acrescenta-se ainda que a referida legislação não contempla as empresas estatais, conforme 

explícito em seu artigo 5º: 

“Art. 5º A participação de que trata o art. 1o desta Lei, relativamente aos trabalhadores 

em empresas estatais, observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo.” 

 

d) Programas educativos: 

Ações educativas com abrangência nos temas de esgotamento sanitário e uso consciente dos recursos 

hídricos possuem papel importantíssimo na universalização do saneamento básico, principalmente a médio 

e longo prazo. A Arsae concorda com a Copasa que o investimento em conscientização e educação da 

população é essencial e este custo pode ser contemplado na tarifa, já que os benefícios advindos dessa 
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prática são percebidos pelos próprios usuários. Então, a Arsae propõe acatar a sugestão da Copasa de 

classificar como Custos Operacionais as rubricas contábeis referentes a programas educativos.  

No entanto, em incoerência com a relevância apontada pela Copasa para esses programas, não verifica-se 

registro contábil de despesas com essas ações nos últimos 5 anos. Observa-se uma despesa de R$ 174 mil 

apenas no ano de 2011, ano em que inclusive recebeu o Prêmio Top Socioambiental da Associação dos 

Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) pelo Programa Chuá. 

Desta forma, a Arsae não dispõe de informação para considerar na tarifa os custos com programas 

educativos, sendo necessários esclarecimentos e informações da Copasa para que seja possível estabelecer 

um valor de referência e contemplá-lo no cálculo da receita requerida. 

Condiciona-se a consideração destes custos na tarifa à disponibilização, pela Copasa à Arsae-MG, de 

relatórios anuais referentes a esses programas educativos, que contemplem o escopo e o alcance das ações, 

quais foram essas ações e em que magnitude foram realizadas. A Arsae destaca a importância de que os 

programas sejam mais voltados à educação e conscientização dos usuários do que à promoção da imagem 

da Companhia, embora não haja como desvincular completamente esses resultados.  

Ressalta-se que as “medidas de incentivo à redução do consumo”, às quais se refere a Resolução Arsae-MG 

68/2015, têm caráter obrigatório quando for declarada situação crítica de escassez hídrica, conforme 

parágrafo único do art. 5º, e, nesse caso, as despesas relacionadas terão tratamento como custo regulatório. 

 

e) Amortização de direito de uso: 

A Nota Técnica CRFEF 34 – Classificação Regulatória (versão audiência pública) apresenta o seguinte: 

“Amortização de Direito de Uso: Os valores registrados no ativo intangível sob a denominação “Direito 

de Uso” referem-se a ressarcimentos efetuados pela Copasa aos municípios como parte do acordo 

para renovação das concessões de água e esgotamento sanitário. Uma vez que a assunção do 

compromisso decorre de acordo entre município e o prestador, entende-se que este deverá arcar com 

os impactos e riscos decisórios de suas ações. Dessa forma, a amortização desse intangível não será 

considerada no cálculo da RR. 

A Arsae esclarece que este subgrupo não se referia às amortizações de todos os direitos de uso, mas somente 

à amortização de direito de exploração de concessões. Na classificação regulatória das contas contábeis, 

este item foi inserido no grupo “contas não incluídas na composição da receita requerida”, pelo fato dos 

ativos da classe “direito de exploração de concessões” não serem considerados na composição da Base de 

Ativos Regulatória. Destaca-se que a própria Copasa, nas Demonstrações Financeiras do exercício de 2014, 

expõe que os custos incorridos com esses direitos de uso “não integram a base tarifária da Companhia”. 

Porém, nenhum tipo de amortização/depreciação terá tratamento como custo operacional, por se 

caracterizarem como custos de capital. O cálculo das despesas de depreciação e amortização será efetuado 

com base no valor original e na vida útil dos ativos que comporão a Base de Ativos Regulatória, cujo 

tratamento regulatório está definido na Nota Técnica CRFEF 39/2016. Nesse sentido, a fim de propiciar 

melhor entendimento, optou-se por extinguir, da classificação regulatória, o subgrupo amortização de direito 

de uso, desta forma classificando todas as contas relativas a amortização e depreciação no grupo Custos de 

Capital. 
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f)  Outras glosas (publicidade institucional, solenidades/eventos, lanches e refeições, 

livros/jornais/revistas, dentre outros). 

O custo de campanhas institucionais, cujo objetivo fuja ao contexto de universalização e melhoria da 

qualidade do saneamento, não pode ser arcado pelo usuário. Demais itens de custos classificados neste 

subgrupo também não são inerentes aos serviços de saneamento e, portanto, não devem compor a receita 

requerida para sua prestação. 

 

2.3.8. Classificação Regulatória – Outras Receitas 

A Copasa propõe que as seguintes rubricas contábeis sejam “excluídas do rol de Outras Receitas”: (i) 

cobrança de multas e sanções; (ii) receitas financeiras; (iii) indenizações; (iv) taxa de inscrição em concurso 

público; e (v) venda de ativo imobilizado. Justifica a proposta com os seguintes pontos: 

 A Lei Federal 8.987/1995, que autoriza o poder concedente a prever no edital de licitação a 

possibilidade do prestador ter outras fontes de receitas; 

 O fato da Arsae ter se referido às Outras Receitas como “ganhos não relacionados aos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário”. 

Resposta: 

Ao classificar um grupo de rubricas contábeis como "Outras Receitas", a intenção da Arsae não foi 

definir as atividades geradoras dessas outras receitas como "não relacionadas aos serviços de saneamento". 

Tais atividades não são necessariamente relacionadas aos serviços de saneamento, mas podem sim ter 

relação, e por isso a Arsae procederá à adequação do 7º parágrafo do tópico 4.3 da NT 33/2016 (Abordagem 

Geral), ao que já está prescrito na NT 34/2016, substituindo a frase "engloba os ganhos não relacionadas aos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário" por "engloba os ganhos advindos da prestação 

de serviços não tarifados e aqueles provenientes de outras fontes de receitas não tarifárias". Ressalta-se que 

a NT 34/2016 (Classificação Regulatória) apresentou a segunda definição, correta. 

Em relação à legislação citada pela Copasa, embora o artigo 11 da Lei Federal nº 8.987 de 1995 se 

aplique, mesmo em caráter subsidiário, às atividades da Copasa, em nada diz respeito à definição de tarifas 

pela Arsae. É importante destacar que tal artigo atribui ao poder concedente a competência discricionária 

de prever no edital de licitação de concessão a possibilidade do concessionário auferir receitas alternativas 

com vistas a favorecer a modicidade tarifária. Entretanto, conforme Lei Federal 11.445, é de competência do 

ente regulador a definição de “tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos 

como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade” (art 22º, inciso IV). A definição das tarifas dos 

serviços de água e esgoto da Copasa é de competência da Arsae. 

Além disso, o dispositivo citado pela Copasa não tem como objetivo vincular as receitas que devem 

ser revertidas para modicidade tarifária. O referido artigo, em seu parágrafo único, estabelece que as receitas 

de que trata serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, e é justamente isso que a Arsae propõe fazer.  

Conforme destacado na NT CRFEF 33 - Abordagem Geral para a 2ª etapa da Primeira Revisão Tarifária 

Periódica da Copasa, a Revisão Tarifária é o processo de reconstrução das tarifas, as quais devem gerar 

receita suficiente para cobrir os (i) Custos Operacionais (CO); (ii) Tributos e outras Obrigações (T); (iii) Custos 

de Capital (CC) e (iv) Receitas Irrecuperáveis (RI). A receita requerida, obtida pela soma destes quatro itens, 
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deve ser deduzida pelo valor de Outras Receitas (OR) não tarifárias auferidas pelo prestador no período de 

referência.  

Em geral, os custos associados às Outras Receitas já estão considerados na composição da tarifa e 

serão cobertos pela receita tarifária faturada. Portanto, os valores de Outras Receitas, auferidos de fontes 

não vinculadas à tarifa, não são necessários para o prestador cobrir seus custos, devendo ser revertidos em 

redução das tarifas dos usuários, os quais estão arcando com tais custos. Desta forma, minimiza-se o subsídio 

entre atividades tarifárias e não tarifárias, e atende-se ao disposto na Lei Federal 8.987/1995. A reversão 

para a modicidade tarifária pode ser integral ou parcial, sendo a segunda opção em casos em que a Arsae 

entenda que a atividade precisa ser incentivada. Se o custo associado a alguma dessas receitas não estiver 

contemplado na tarifa, a Arsae definirá que tal receita será mantida pelo prestador, mas esta discussão foge 

ao escopo da Nota Técnica de Classificação Regulatória. O tratamento regulatório adotado para a definição 

do valor de Outras Receitas a ser revertido à modicidade tarifária será tema de nota técnica específica, a ser 

colocada em discussão na próxima fase do processo de consultas, como mencionado ao final do item 2(i) da 

NT CRFEF 34/2016. 

A proposta apresentada pela Copasa no item 3.4 da contribuição enviada, de “excluir as atividades 

citadas do rol de Outras Receitas”, parece ter partido de um entendimento incorreto do que justifica o 

tratamento específico deste grupo de receitas. Com base nas explicações acima, a proposta não será aceita 

pela Arsae. Haverá, porém, adequação da primeira frase do 7º parágrafo do tópico 4.3 da Nota Técnica CRFEF 

33/2016, conforme explicado nesta resposta. Quanto ao tratamento dado aos valores de cada rubrica 

contábil classificada no grupo Outras Receitas, a Copasa poderá encaminhar contribuições à Nota Técnica 

específica de Outras Receitas na próxima fase. 

 

2.3.9. Metodologia de glosa na base de ativos 

A Copasa sugere que lhe seja concedido o direito de recorrer dos resultados, caso seja aferida a 

inexistência ou inadequação de dados no seu Banco Patrimonial, estabelecendo prazo de 5 dias úteis para se 

justificar ou corrigir as não conformidades, sob pena de manutenção da glosa inicial de 5% sobre o ativo. 

Sugere também que, após executada a segunda análise de verificação, seja aplicada glosa 

proporcional aos itens com ausência de dados de cada ativo. 

Resposta: 

Sugestão parcialmente aceita. Dado o volume e detalhamento das informações é cabível o 

estabelecimento de um prazo para justificativa e correção, antes da aplicação de glosa. O prazo requisitado 

pela Copasa de 5 (cinco) dias úteis não compromete a execução dos trabalhos. 

Entretanto, para que a Arsae possa realizar as vistorias físicas dos ativos é imprescindível que a 

Copasa forneça os dados solicitados de forma completa e em tempo hábil. Os dados de cada ativo não serão 

avaliados de forma separada pela Arsae, mas analisados em conjunto para que seja possível a adequada 

verificação física in loco dos ativos, não sendo possível, portanto, diferenciar o grau de importância que cada 

tipo de dado, tomado isoladamente, teria no conjunto de informações. Assim, a Arsae entende que não é 

razoável ponderar percentuais de glosa para os ativos com base no grau de preenchimento dos dados, uma 

vez que a ausência de qualquer deles inviabilizaria a adequada verificação física dos ativos. Dessa forma, não 

é possível a aplicação de glosa proporcional aos itens com ausência de dados de cada ativo, conforme 

pretendido pela Copasa.  
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2.3.10. Tratamento Regulatório: Reconhecimento, Mensuração, Amortização e Depreciação 

A Copasa propõe que seja mantida, durante os 4 anos do ciclo tarifário, a receita de equilíbrio 

calculada no momento da Revisão Tarifária. 

Resposta: 

O que a Copasa sugere aqui é justamente o que foi proposto pela Arsae: a receita de equilíbrio é 

calculada no momento da Revisão Tarifária e será mantida, em termos reais, ao longo de todo o ciclo, com 

exceção de possíveis variações referentes a compartilhamento de ganho de eficiência com os usuários e 

algum tipo de prêmio ou penalidade advindos de incentivos tarifários específicos. Seguem respostas aos 

pontos levantados pela Copasa ao longo da sua argumentação. 

Cálculo da depreciação/amortização dos ativos: houve um entendimento incorreto no sentido de 

que os valores de depreciação/amortização dos ativos seriam calculados com base no valor residual destes 

ativos. A Arsae verificou que o texto deixou um entendimento ambíguo e, portanto, procederá sua 

adequação, deixando claro que o cálculo será feito dividindo-se o valor original (bruto) de cada ativo pela 

respectiva vida útil adotada pela Copasa. 

Custo de capital decrescente ao longo do ciclo: a Copasa parece ter entendido que a Receita Tarifária 

será decrescente ao longo do ciclo devido à depreciação dos ativos, mas isso não ocorrerá. A receita de 

equilíbrio calculada no momento da Revisão é uma receita média referente à prestação dos serviços com a 

abrangência e qualidade observadas naquele momento (sem projetar investimentos futuros). Ocorre, no 

entanto, que a remuneração devida em função dos investimentos feitos é decrescente pelo fato de ser 

considerado, tanto contabilmente quanto regulatoriamente, um sistema de depreciação/amortização 

constante. Logo, para se auferir a remuneração média dos ativos existentes no momento da Revisão, deve-

se observar a evolução da depreciação/amortização ao longo do ciclo, e calcular o valor médio. De forma 

alguma isso implica adotar a regulação pelo custo. O custo de capital considerado na tarifa será constante, 

em termos reais, durante todo o ciclo tarifário, e refletirá o custo de capital regulatório dos ativos da 

Companhia no momento da Revisão Tarifária, considerando as características destes ativos, como sua vida 

útil.  

Em relação ao reinvestimento dos valores referentes a depreciação e amortização, e também em 

relação aos novos investimentos com recursos advindos de fontes diversas, a maior parte dos investimentos 

que a Copasa realizar ao longo do ciclo tarifário provocará aumento direto no faturamento. A própria Copasa 

explicitou em sua contribuição que: 

“Uma vez homologada a tarifa para cobrir os investimentos realizados – custo médio, 

com o crescimento de mercado a empresa irá auferir receita adicional para cobrir os 

custos adicionais – custo marginal.” 

Porém, pode haver algum investimento que, apesar de impactar de forma indireta em aumento de 

receita, não gere faturamento adicional para cobrir os custos adicionais relacionados. Nesse sentido, se a 

Copasa puder identificar tais itens de investimento ao longo do ciclo tarifário, a Arsae pode estabelecer um 

mecanismo de remuneração retroativa desses itens na Revisão Tarifária seguinte, contemplando inclusive 

compensação financeira pela defasagem temporal no recebimento dessa receita.  Ressalta-se que tal 

mecanismo só deve abranger investimentos que entraram em operação durante o ciclo tarifário e que não 

geraram incremento direto na receita. Este mecanismo seria o “fator k”, que a Arsae pretende discutir na 

terceira fase do processo de consultas, e que pode ser aplicado de outras formas, como permitindo que 

determinados investimentos sejam incorporados à base de remuneração no meio do ciclo. Essa segunda 

abordagem, no entanto, provocaria oscilações de receita durante o ciclo. 
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Modelo híbrido x modelo de Preço Teto: percebe-se que há uma confusão em relação ao que a Arsae 

chama de modelo “híbrido”. Cabe esclarecer que o modelo regulatório adotado pela Arsae para a Copasa é 

essencialmente o modelo Price Cap (Preço Teto). Teoricamente, um modelo Price Cap “puro” seria 

totalmente desvinculado dos custos observados, o que não ocorre na prática, já que todos os reguladores 

partem, de alguma forma, dos custos observados, havendo a desvinculação total apenas durante o “hiato 

regulatório”. Por esse motivo, a Arsae se refere ao modelo adotado como “híbrido”, já que, para a maior 

parte dos itens de custos, parte-se de um valor de referência extraído da contabilidade, ou seja, baseia-se 

nos custos incorridos para se estabelecer os valores do período de referência. Não fosse assim, uma das 

vantagens do Price Cap, que é a redução da assimetria de informação entre regulador e regulado, seria 

impossibilitada, ao não se poder utilizar como base, na próxima Revisão Tarifária, os custos observados ao 

final do ciclo. 

Não obstante, considerando que esta prática é consolidada no ambiente regulatório e não invalida o 

modelo de preço teto, mas ao contrário, é necessária em certa medida para o alcance dos resultados 

esperados, doravante o modelo adotado será referido como Price Cap ou Preço Teto, e não mais “modelo 

híbrido”, para evitar entendimentos enviesados. 

 

2.3.11. Remuneração da Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA) 

A Copasa sugere que os itens classificados como Base de Ativos Acessória (BRA) sejam remunerados 

com a mesma taxa dos itens classificados como Base de Ativos Essenciais (BRE). 

Resposta: 

A remuneração diferenciada entre ativos essenciais e acessórios é importante no âmbito regulatório 

para incentivar o investimento em bens essenciais à prestação e limitar ao mínimo necessário o investimento 

em bens acessórios. Embora estes ativos existam exclusivamente em razão da prestação dos serviços 

regulados, estes não são intrínsecos à prestação desses serviços, havendo espaço para gestão no sentido de 

adquirir ou alugar tais itens, ou mesmo de substituí-los por itens mais adequados ou de menor custo. No 

entanto, a Arsae reconhece que a adoção do percentual de 50% é arbitrária, e possivelmente insuficiente 

para arcar com os custos de captação de recursos para investimento nesses itens, mesmo que os mesmos 

impliquem menor risco que os ativos essenciais.  

Esta contribuição será, então, parcialmente acatada, e o percentual de remuneração dos ativos da 

BRA será aumentado. O novo percentual será definido junto à metodologia da taxa de remuneração, 

podendo receber novas contribuições naquele contexto. 

2.3.12. Almoxarifado de operação 

A Copasa sugere que sejam contemplados na Base de Remuneração, além do conjunto de 

equipamentos, servidões e sistemas que integrarão a BRE, o valor do Almoxarifado de Operação vinculado à 

operação e manutenção de máquinas, instalações e equipamentos necessários à prestação do serviço público 

de abastecimento e esgotamento sanitário. 

Resposta: 

 O Almoxarifado de Operação apontado pela Copasa refere-se ao estoque de materiais para custeio, 

e será tratado na metodologia de Necessidade de Capital de Giro, debatida na próxima fase do processo de 

consultas desta Revisão Tarifária. 
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2.3.13. Adicional de Receita para gestão dos Ativos Totalmente Depreciados (ATD) e dos Ativos 

Não Onerosos (ANO) 

A Copasa propõe a inclusão de um adicional nos custos operacionais reconhecidos na tarifa, pela 

administração de ativos totalmente depreciados, e de um adicional de remuneração associado ao risco de 

gestão dos ativos não onerosos. 

Resposta: 

A Arsae entende que a gestão de ativos totalmente depreciados e de ativos não onerosos não gera 

risco adicional à Copasa, uma vez que todos os desembolsos oriundos da administração, operação e 

manutenção desses ativos já são reconhecidos regulatoriamente como custos operacionais e considerados 

na construção da receita tarifária. 

A remuneração adicional pretendida pela Copasa não se enquadra como custo de capital, o qual se 

destina a remunerar os investimentos realizados pelo prestador com recursos onerosos, bem como propiciar 

a recuperação dos valores investidos através das parcelas de amortização/depreciação, contemplando ainda 

a remuneração do valor investido em capital de giro.  

 

2.3.14. Subsídio cruzado para financiar investimentos na Copanor 

A Copasa sugere adicionar no mínimo 1% ao percentual de recomposição tarifária para geração de 

recursos a serem repassados à Copanor, deduzidos de IR e PIS/Cofins, mediante controle em conta gráfica 

específica. 

Resposta: 

Esta contribuição foi acolhida e colocada na pauta de discussões desta Revisão Tarifária. Será 

necessária larga análise das implicações de uma medida com essas características, dos aspectos legais e de 

até onde vão as possibilidades de ação da agência reguladora nesse sentido.  

Ressalta-se que, para que sejam auferidos pela Copasa recursos adicionais que possibilitem o repasse 

de 1% de sua receita para investimentos na Copanor, a necessidade de aumento da tarifa da Copasa seria 

acima de 2,5%, se considerarmos o impacto sobre pagamentos de tributos, participações sobre lucros e juros 

sobre capital próprio. Assim, os efeitos “colaterais” da medida devem ser levados em consideração nas 

discussões. Embora a Copasa tenha deixado implícito que o aumento nos pagamentos de PLR e JCP seria 

arcado com o caixa da empresa, sem necessidade de maior aumento tarifário, cabe lembrar que qualquer 

redução no caixa da companhia implica redução dos recursos para investimentos nos municípios em que 

presta os serviços. 

 

 Contribuição da Newfoundland Capital Management, acionista da Copasa 

A contribuição expõe a conjuntura de necessidade de investimento em saneamento associada à falta 

de recursos governamentais, acrescentando que, para atrair o setor privado, são necessárias regras claras e 

remuneração apropriada pelo risco assumido. Ressalta o dever da Arsae de exercer a função de regulação 

segundo os princípios de independência decisória, transparência e tecnicidade. Destaca os valores 

arrecadados com a Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Saneamento 

(TFAS), que foi de quase R$ 30 milhões em 2016, no sentido de que a agência dispõe de recursos financeiros 

e técnicos para realizar com competência a segunda etapa desta Revisão Tarifária, como realizou a primeira 
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etapa. Em seguida é apresentado um cálculo de um possível valor da Base de Ativos Regulatória, dentre 

outros argumentos com base em exemplos numéricos. 

Resposta: 

A Arsae tem sido e continuará sendo transparente em todos os processos, dando publicidade a todas 

as discussões, decisões e metodologias, bem como ao respectivo embasamento, por meio de processos de 

consulta/audiência pública e da disponibilização dos documentos no sítio eletrônico da agência. A agência 

preza pela tecnicidade e busca garantir que, quando as decisões vão além do âmbito técnico, estas sejam 

amplamente discutidas com a sociedade e que não causem distorções.  

Importante ressaltar que o escopo desta Audiência Pública não contempla cálculos e resultados 

numéricos, mas tão somente a metodologia a ser utilizada, com o intuito de receber críticas e sugestões que 

visem a aprimorá-la. Dessa forma, somente após esgotadas as contribuições à metodologia, é que a Arsae 

irá proceder aos cálculos matemáticos para a apuração do valor final da base de ativos regulatórios. No 

documento enviado pela Newfoundland, não consta proposta ou sugestão relacionada à metodologia de 

levantamento e tratamento da base de ativos, nem à classificação regulatória das contas contábeis da Copasa 

ou à pauta da Revisão, temas estes que foram objeto de discussão nesta fase do processo. 

Assim, a Arsae aguarda novas contribuições para as metodologias específicas que serão colocadas 

em consulta/audiência pública a partir de 1 de dezembro de 2016, e ressalta que a discussão não deve ser 

pautada na magnitude de valores, mas nos fundamentos metodológicos, de modo que as contribuições 

ajudem a construir (ou desconstruir, se necessário), com embasamento técnico, a forma como serão 

calculados todos os resultados na terceira fase deste processo de Revisão Tarifária. 

 

 Contribuições do Deputado Federal Weliton Prado e do Deputado Estadual 

Elismar Prado 

O documento tem início com uma longa introdução, na qual se contestam aspectos da 1ª etapa da 

Revisão Tarifária da Copasa, concluída em maio deste ano. Em seguida, os autores utilizam o argumento de 

que, em sua opinião, teria havido baixa divulgação pela Arsae, para questionar o processo como um todo, tal 

como tem se desenrolado até aqui. Faz-se posteriormente um longo histórico do processo movido pelo 

Ministério Público Estadual contra a Copasa, quando vinculou-se o reajuste da empresa à criação de uma 

entidade reguladora estadual, o que ocorreria em 2009 com a instituição da Arsae. Afirma-se que a revisão 

tarifária estaria condicionada a um plano estadual de saneamento e pede-se que a Arsae redistribua com os 

usuários os lucros auferidos pela empresa entre 2003 e 2014. 

Feita essa introdução, passa-se ao detalhamento dos itens específicos da contribuição. O documento 

apresentado solicita, ainda, a realização de auditoria independente sobre as planilhas de custo da empresa, 

questionando se seriam corretas as informações apresentadas, pelo que os valores solicitados pela Copasa a 

título de índice de revisão seriam realmente os que necessita. Saliente-se que a Arsae utiliza em seus cálculos 

as planilhas com os registros contábeis da empresa, realizados dentro das normas aplicáveis (notadamente 

a Lei n° 6404/76 e demais normas do CPC). Por ter ações negociadas no Novo Mercado, maior nível de 

governança corporativa da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuro, a empresa é obrigada a seguir normas de 

transparência de mercado, referentes a suas contas, passando regularmente por auditorias independentes. 

Ademais, desde que foi criada a Agência, a Copasa já não solicita índice algum, cabendo ao regulador, no 

marco de sua independência técnica, definir as metodologias e proceder às análises. Finalmente, todas as 

informações apresentadas pela Copasa para subsídio dos cálculos tarifários da Arsae têm sua consistência e 
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verificada por uma equipe dedicada exclusivamente para este fim, assim como se menciona nas Notas 

Técnicas que fundamentaram a Revisão Tarifária. Importante ressaltar, no entanto, que o escopo desta 

Audiência Pública não contempla cálculos e resultados numéricos, mas tão somente a metodologia a ser 

utilizada, com o intuito de receber críticas e sugestões que visem a aprimorá-la. 

Sugere-se que seja feita discussão a respeito da tarifa única em toda a área de concessão da Copasa, 

que não teria fundamento técnico ou regulatório, e importaria em taxas de remuneração distintas para os 

distintos municípios. De fato, trata-se de discussão importante para o setor. Embora existam fundamentos 

para a tarifa única e para o subsídio cruzado entre municípios, que têm origem inclusive na história do setor, 

o sistema tem recebido críticas. A adoção de tarifa única para todo o Estado deve-se à existência de um 

subsídio cruzado entre localidades, necessário para proporcionar maior justiça na distribuição da cobrança 

dentre os usuários. Se as tarifas fossem determinadas de acordo com os custos e receitas individuais de cada 

município ou região, as grandes cidades seriam beneficiadas com tarifas mais baixas, devido aos ganhos de 

escala, e pequenos municípios, onde os custos são maiores, teriam tarifas maiores para uma população que, 

em geral, possui menor capacidade de pagamento. Com o subsídio cruzado, municípios superavitários 

financiam municípios deficitários. Ainda que haja possibilidade de aprimorar o instrumento, não há como 

abandoná-lo, como propõe o documento, sob pena de se ter uma situação insustentável nos municípios 

menores e mais carentes. Nesse sentido, não procede a afirmação seguinte de que inexistiriam normas 

jurídicas e regras técnicas para o processamento e aplicação de subsídios.  

O documento prossegue com uma crítica à abertura de capital da Copasa, que teria desvirtuado os 

objetivos da empresa. Não cabe à Arsae questionar o formato institucional da empresa que regula, que 

remete a decisões tomadas no passado. Fato é que a Copasa é uma empresa de capital misto que tem ações 

cotadas em bolsa. Portanto, tem direito de distribuir dividendos, de acordo com as determinações do 

Conselho de Administração da empresa. Essa política escapa, portanto, ao escopo da regulação. Entretanto, 

compartilhando a preocupação manifestada no documento, em um setor tão carente de investimentos como 

o saneamento, seria, na ótica da Arsae, muito importante se os dividendos distribuídos retornassem ao setor 

na forma de investimentos para a expansão do atendimento e melhoria na qualidade dos serviços, no sentido 

de realizar o objetivo da universalização.  

O documento invoca os artigos 11, 19 e 20 da Lei 11.445/07 para sustentar a tese da vinculação entre 

reajustes e revisões à existência de Plano Estadual de Saneamento Básico (PESB), questionando se seria 

possível autorizar aumento de tarifa sem a definição de obrigações e responsabilidades dos diferentes atores. 

Entretanto, o art. 11 citado pelos Deputados trata de condições de validade de contratos, aplicando-se 

apenas aos contratos assinados depois de 2007. Isso porque os contratos assinados anteriormente 

constituem ato jurídico perfeito (art. 5°, XXXVI da CF/88). No caso do art. 19, trata-se de previsão de 

planejamento para todos os níveis da federação, não apenas o estadual. Quanto ao art. 20, que atribui ao 

regulador a função de acompanhar o cumprimento dos planos pelos prestadores, a Arsae tem buscado 

atendê-lo, embora não haja disposições legais e regulamentares que balizem sua atuação. Para novos 

contratos, não há problema: elabora-se um plano municipal e, com base nele, assina-se um contrato de 

programa. Contudo, justamente por consistir em ato jurídico perfeito, há uma dificuldade em se atualizar o 

contrato de concessão em vigor para incorporar metas de expansão definidas no Plano. Existe, nesse ponto 

em particular, um vácuo legal que poderia ser sanado por lei federal que estabelecesse uma regra de 

transição e orientasse o regulador.   

De todo modo, a Arsae considera que o planejamento (assim como a própria regulação e o controle 

social) são os mais importantes instrumentos da legislação do setor. Por isso, a Arsae tem procurado, sempre 

que possível, atrelar as atividades regulatórias ao Plano estabelecido. Foi assim que procedeu, por exemplo, 

em Juiz de Fora, Itabira e Passos, municípios cujos prestadores são também regulados pela Agência. Em todos 
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eles, a Arsae participou ativamente da elaboração dos respectivos planos municipais e buscou viabilizá-los 

nas revisões tarifárias que realizou. Com relação ao PESB, novamente, a Arsae tem entendimento semelhante 

ao manifestado no documento, no sentido de que se trata de instrumento crucial para a definição das 

diretrizes da política estadual do setor. Entretanto, na ótica da Agência, os procedimentos de reajuste e 

revisão não encontram-se atrelados, necessariamente, à existência prévia de um Plano. Os artigos 37, 38 e 

39 da Lei 11.445/07 delineiam as condições para a realização desses procedimentos, nas quais não se 

encontra o Plano.  

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. 

(...) 

Art. 39.  As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem 

tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação.   

Note-se que as condições legais versam sobre: intervalo entre os procedimentos (salvo no caso da 

revisão extraordinária), escopo dos estudos (condições da prestação, das tarifas, reavaliação do mercado) e 

transparência dos estudos (prazo para que seja divulgado o cálculo antes de sua aplicação). Não há, portanto, 

menção à necessidade de existência prévia do PESB. Entretanto, reitere-se, a Arsae o considera 

extremamente relevante para o Estado, seguindo à disposição para apoiar nos estudos e trabalhos de 

elaboração. Por isso, tem participado ativamente das tratativas sobre a contratação de consultoria para 

elaboração do PESB, que têm ocorrido no âmbito do Governo.  

Concluindo, o documento critica o procedimento de Audiência Pública como um todo, o qual não 

teria permitido que se aprofundasse o debate com usuários e municípios. Entretanto, cabe salientar que o 

processo de consultas acaba de ter início. Apresentou-se nesta primeira fase de audiências unicamente a 

pauta, isto é, os assuntos que serão tratados na revisão. Em seguida, serão propostas, discutidas e 

consolidadas as metodologias para o tratamento regulatório de cada um dos itens da pauta. Apenas depois 

disso é que será feito o cálculo, aplicando-se as metodologias elaboradas dentro do processo de consultas 

da revisão. Basta acompanhar o desenrolar do processo, que durará no total quase um ano, para se perceber 

que não só já houve abertura para discussão e participação como continuará havendo outros espaços em 

que usuários, titulares e demais interessados poderão contribuir. Aliás, é justamente isso que a Arsae espera 

com a iniciativa inovadora de se trabalhar na construção paulatina da proposta de Revisão, da forma como 

descreveu detalhadamente na Nota Técnica CTRFEF 33/2016.  

Conclui-se que a argumentação desenvolvida no documento não altera os termos e justificativas das 

notas técnicas em discussão na 1ª fase de audiências públicas desta Revisão Tarifária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As contribuições realizadas no âmbito da Audiência Pública nº 12/2016 foram analisadas nesta Nota 

Técnica, trazendo alterações às propostas iniciais da Arsae e ao texto das Notas Técnicas colocadas em 

discussão.  Alguns temas continuarão ainda sendo debatidos ao longo do processo de Revisão Tarifária, 

conforme explicitado nesta Nota Técnica, não sendo definidas conclusões sobre os mesmos neste momento. 

Estão publicadas na página da Audiência Pública nº 12/2016, no sítio eletrônico da Arsae-MG, as 

Notas Técnicas CRFEF 37/2016, 38/2016 e 39/2016 (versões após audiência pública), com as alterações 

discriminadas abaixo. Ressalta-se que algumas adequações textuais foram feitas com a finalidade de 

esclarecimento e não implicam mudança no tratamento proposto originalmente. 

 

Alterações na Nota Técnica de Abordagem Geral da Revisão Tarifária - CRFEF 33/2016 (versão colocada em 

audiência pública) consolidadas na Nota Técnica CRFEF 37/2016 (versão após audiência pública): 

Texto original na Nota 
Técnica de Abordagem Geral 

Texto alterado 
Motivação/tipo de 

alteração 
Justificativa da 

alteração 

Em virtude de todos esses 
aspectos, a Arsae adotará um 
modelo híbrido para o 1º ciclo 
tarifário da Copasa, de forma a 
combinar os incentivos 
gerados pelos modelos de 
regulação existentes. Não 
haverá desvinculação 
completa das tarifas dos 
dispêndios do prestador, 
sendo considerados os custos 
históricos para alguns itens 
dos custos operacionais e de 
capital, e sendo criados, 
porém, mecanismos de 
incentivo à eficiência 
operacional. 

(Último parágrafo da Seção 
4.1) 

Em virtude de todos esses 
aspectos, a Arsae adotará o 
modelo de Preço Teto para a 
Revisão Tarifária da Copasa, 
embora não na sua forma mais 
pura. Haverá desvinculação 
completa das tarifas dos 
dispêndios do prestador ao 
longo do ciclo tarifário, sendo 
considerados, porém, os 
custos históricos para o 
estabelecimento do patamar 
inicial referente a alguns itens 
de custos. 

Esclarecimento. Justificativa no 
tópico “Modelo 
híbrido x modelo 
de Preço Teto da 
Seção 2.3.10 desta 
Nota Técnica. 

Por fim, o grupo outras 
receitas engloba os ganhos do 
prestador com atividades não 
relacionadas aos serviços de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário (...) 

(Seção 4.3) 

Por fim, o grupo outras 
receitas engloba os ganhos 
advindos da prestação de 
serviços não tarifados e 
aqueles provenientes de 
outras fontes de receitas não 
tarifárias (...) 

Retificação/esclarecimento. Justificativa na 
Seção 2.3.8 desta 
Nota Técnica. 

Obtido este valor, desconta-se 
o montante que já foi 
depreciado/amortizado ao 
longo dos anos, e o valor 
residual resultante, após 
atualização pela inflação 
histórica, comporá a Base de 
Ativos Regulatória. Sobre esta 
base será calculada a 

Obtido este valor, desconta-se 
o montante que já foi 
depreciado/amortizado ao 
longo dos anos, e o valor 
residual resultante, após 
atualização pela inflação 
histórica, comporá a Base de 
Ativos Regulatória. Esses 
ativos serão remunerados e, 

Esclarecimento. Justificativa na 
Seção 2.3.10 desta 
Nota Técnica. 
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amortização/depreciação 
regulatória. 

(Seção 5.2 - 4º parágrafo) 

com base em seu valor 
original e em sua vida útil, 
será calculada também a 
amortização/depreciação 
regulatória, com o 
tratamento metodológico 
estabelecido na Nota Técnica 
CRFEF 39/2016. 

Nesta 2ª etapa da revisão, a 
Arsae pretende avançar nessa 
trajetória de adequação da 
estrutura tarifária. 

(Seção 5.6 - 3º parágrafo) 

Nesta 2ª etapa da revisão, a 
Arsae pretende avançar nessa 
trajetória de adequação da 
estrutura tarifária, levando 
em consideração, no entanto, 
as contribuições recebidas 
nesta e nas próximas fases de 
consulta e audiência pública 
deste processo. 

Complementação.  

Desta forma, a Arsae propõe 
que o risco seja compartilhado 
entre usuários e prestador.  

Como ainda não definiu o 
mecanismo e o grau de 
compartilhamento, a Arsae 
espera receber contribuições 
a esse respeito no marco do 
processo de consultas. 

(Seção 5.8) 

A Arsae espera receber 
contribuições a esse respeito 
no marco do processo de 
consultas. 

Alteração, acatando a 
contribuição de se 
amadurecer a discussão 
antes de definir que o risco 
será compartilhado. 

Justificativa na 
Seção 2.3.2 desta 
Nota Técnica. 

Na fase 2, serão apresentadas 
as principais Notas Técnicas 
específicas de cada um dos 
itens tratados na Revisão, com 
as respectivas propostas 
metodológicas. Por fim, na 3ª 
e última fase serão 
apresentados os resultados 
finais das discussões 
realizadas nas fases 1 e 2, com 
a aplicação dos métodos 
aprovados e realização dos 
cálculos, além de discutidos os 
seguintes temas: matriz de 
risco de mercado, capacidade 
de pagamento e gestão de 
ativos. 

 (...) 

Na 3ª fase, a partir dos 
resultados das discussões das 
fases 1 e 2, que definirão a 
pauta e as metodologias de 
cada um dos temas da 
Revisão, a Arsae aplicará as 
metodologias, realizará os 
cálculos, definirá o índice e 
divulgará as regras e metas 
para o ciclo tarifário 2017-

Na fase 2, serão apresentadas 
as Notas Técnicas específicas 
de cada um dos itens tratados 
na Revisão para cálculo da 
Receita Requerida da Copasa, 
com as respectivas propostas 
metodológicas. Por fim, na 3ª 
e última fase serão 
apresentados os resultados 
finais das discussões 
realizadas nas fases 1 e 2, com 
a aplicação dos métodos 
aprovados e realização dos 
cálculos, além de discutidos os 
seguintes temas: matriz de 
risco de mercado, capacidade 
de pagamento, estrutura 
tarifária, incentivos tarifários 
e gestão de ativos. 

(...) 

Na 3ª fase, a partir dos 
resultados das discussões das 
fases 1 e 2, que definirão a 
pauta e as metodologias de 
cada um dos temas 
necessários à construção da 
Receita Requerida da Copasa 
nesta Revisão, a Arsae 

Alteração do cronograma 
previsto. 

Necessidade de 
maior debate e 
análise dos temas 
relacionados a 
estrutura tarifária e 
incentivos, 
conforme explícito 
nesta Nota Técnica. 
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2021. Além disso, serão 
discutidos a metodologia da 
Matriz de Risco de Mercado 
da Copasa, o incentivo à 
Gestão de Ativos e a 
observação da capacidade de 
pagamento dos usuários, 
temas que terão impacto nos 
cálculos tarifários futuros. 

(Seção 6 -  1º e 8º parágrafos) 

aplicará as metodologias, 
realizará os cálculos, discutirá 
e definirá a estrutura tarifária 
e as metodologias de 
incentivos tarifários, definirá 
o índice e divulgará as regras e 
metas para o ciclo tarifário 
2017-2021. Além disso, serão 
discutidos a metodologia da 
Matriz de Risco de Mercado da 
Copasa, o incentivo à Gestão 
de Ativos e a observação da 
capacidade de pagamento dos 
usuários, temas que terão 
impacto nos cálculos tarifários 
futuros. 

As contribuições externas 
serão avaliadas pela equipe 
técnica da Arsae entre 1º de 
fevereiro e 1º de março de 
2017, quando serão 
publicadas as notas técnicas 
finais da 2ª fase, com a 
definição das metodologias de 
cada tema. 

(Seção 6). 

As contribuições externas 
serão avaliadas pela equipe 
técnica da Arsae entre 1º de 
fevereiro e 31 de março de 
2017, quando serão 
publicadas as notas técnicas 
finais da 2ª fase, com a 
definição das metodologias de 
cada tema. 

Alteração do cronograma 
previsto. 

Adequação do 
prazo de análise e 
respostas às 
contribuições da 
segunda fase de 
consulta/audiência 
pública. 

 

Alterações na Nota Técnica de Classificação Regulatória - CRFEF 34/2016 (versão colocada em audiência 

pública) consolidadas na Nota Técnica CRFEF 38/2016 (versão após audiência pública): 

Texto original na Nota Técnica de 
Classificação Regulatória 

Texto alterado Justificativa da alteração 

No processo de Revisão Tarifária, o 
tratamento regulatório adotado para 
o subgrupo de Outras Receitas é de 
extrema importância, uma vez que o 
seu valor irá reduzir a RR para o 
cálculo da tarifa. 

(Página 7, primeiro parágrafo) 

No processo de Revisão Tarifária, o 
tratamento regulatório adotado para o 
subgrupo de Outras Receitas é de 
extrema importância, uma vez que o 
seu valor (total ou parcial) irá reduzir a 
RR para o cálculo da tarifa. 

Esclarecimento. 

Alteração de classificações Justificativa da alteração 

Subgrupo “Indenizações” foi desagregado em: “indenizações glosadas” 
(mantido no grupo “Contas não incluídas na composição da Receita 
Requerida”); e “indenizações”, no grupo Custos Operacionais, com ressalvas. 

Justificativa no item “a” da Seção 
2.3.7 desta Nota Técnica. 

Subgrupo Participação nos lucros e resultados foi reclassificado, passando 
para o grupo Custos de Capital. 

Justificativa no item “c” da Seção 
2.3.7 desta Nota Técnica. 

Subgrupo Programas educativos foi reclassificado, passando para o grupo 
Custos Operacionais. 

Justificativa no item “d” da Seção 
2.3.7 desta Nota Técnica. 

Subgrupo Amortização de direito de uso foi excluído, sendo todas as contas 
de amortização e depreciação classificadas dentro do grupo Custos de Capital. 

Justificativa no item “e” da Seção 
2.3.7 desta Nota Técnica. 
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Alterações na Nota Técnica de Metodologia de Cálculo da Base de Ativos Regulatória - CRFEF 35/2016 

(versão colocada em audiência pública) consolidadas na Nota Técnica CRFEF 39/2016 (versão após audiência 

pública): 

Texto original na Nota Técnica 
da Base de Ativos 

Texto alterado 
Motivação/tipo de 

alteração 
Justificativa da 

alteração 

Os itens classificados como BRA 
serão remunerados com 50% da 
taxa de remuneração a ser 
aplicada à BRE. 

(Seção 3 - 6º parágrafo) 

Os itens classificados como BRA 
serão remunerados a uma taxa 
inferior² à aplicada aos ativos 
classificados como BRE. 

²A taxa será definida na Nota Técnica 
que tratará da metodologia da taxa 
de remuneração. 

Alteração. Justificativa na 
Seção 2.3.11 
desta Nota 
Técnica. 

(...) as taxas de amortização e 
depreciação a serem utilizadas 
nesta Revisão Tarifária serão 
aquelas registradas na 
contabilidade, as quais, como 
declara a prestadora em notas 
explicativas às suas 
demonstrações financeiras, 
auditadas por empresa de 
auditoria independente, 
refletem o padrão de consumo 
pela entidade dos benefícios 
econômicos futuros de sua base 
de ativos. 

(Seção 4 - 4º parágrafo) 

(...) as taxas de amortização e 
depreciação a serem utilizadas 
nesta Revisão Tarifária serão 
aquelas adotadas pela Copasa, as 
quais, como declara a prestadora 
em notas explicativas às suas 
demonstrações financeiras, 
auditadas por empresa de 
auditoria independente, refletem 
o padrão de consumo pela 
entidade dos benefícios 
econômicos futuros de sua base 
de ativos. 

Esclarecimento.  

Para todos os ativos 
classificados como BRE e BRA, o 
valor histórico registrado na 
contabilidade pelo prestador 
será reduzido pelo montante 
que já foi 
depreciado/amortizado ao 
longo dos anos. O valor residual 
resultante, após atualização 
pela inflação histórica, irá 
constituir a Base de Ativos 
Regulatória. Estes ativos serão 
remunerados, e sobre eles 
também será calculada a 
amortização/depreciação 
regulatória, com base na vida 
útil de cada ativo. 

(Seção 4 - 5º parágrafo) 

Para todos os ativos classificados 
como BRE e BRA, o valor histórico 
registrado na contabilidade pelo 
prestador será reduzido pelo 
montante que já foi depreciado/ 
amortizado ao longo dos anos, e o 
valor residual resultante será 
atualizado pela inflação histórica. 
A Arsae calculará a 
depreciação/amortização com 
base no valor original do ativo, sua 
data de incorporação e a vida útil 
definida pela Copasa. 

Esclarecimento/elucida
ção do texto. 

Justificativa na 
Seção 2.3.10 
desta Nota 
Técnica. 

Tudo o mais constante, o valor 
anual da base, em termos reais, 
seria decrescente ao longo do 
ciclo tarifário. 

(...) 

Então, a partir do valor de 
depreciação/amortização que 
deve ser auferido pelo 
prestador ao longo do ciclo, bem 

Tudo o mais constante, o valor 
residual dos ativos que compõem 
a Base de Ativos Regulatória 
definida no momento da Revisão, 
em termos reais, decresce ao 
longo do ciclo tarifário. 

(...) 

Então, a partir do valor de 
depreciação/amortização que 

Esclarecimento/elucida
ção do texto. 

Justificativa na 
Seção 2.3.10 
desta Nota 
Técnica. 
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como do montante que deverá 
ser remunerado nos quatro 
anos, calcula-se o valor anual, 
em termos reais, que comporá a 
Receita Requerida, por meio de 
média simples. 

(Seção 4 - 8º parágrafo) 

deve ser auferido pelo prestador 
ao longo do ciclo, bem como do 
montante que deverá ser 
remunerado nos quatro anos, 
calcula-se o valor anual, em 
termos reais, que comporá a 
Receita Requerida, por meio de 
média simples. Assim, aufere-se a 
remuneração média dos ativos 
existentes no momento da 
Revisão, refletindo o custo de 
capital regulatório desses ativos 
de acordo com suas 
características, como sua vida 
útil. 

Caso seja aferida a inexistência 
ou inadequação de dados, os 
ativos cujas informações 
estiverem problemáticas terão 
uma glosa de 5% aplicada sobre 
seu valor residual. A Arsae, 
então, solicitará a correção dos 
dados, que deverão ser 
reenviados em até 15 dias úteis. 

Após executada uma segunda 
análise, quaisquer ativos cujos 
dados não tiverem sido 
recebidos nos moldes 
estabelecidos pela Arsae serão 
glosados em 100% de seu valor 
residual, quando consistirem 
em grandes unidades, ou em 
20%, quando se tratar de ativos 
enterrados e adutoras. 

(Seção 5.5 - 3º parágrafo) 

Caso seja aferida a inexistência ou 
inadequação de dados, a Arsae 
concederá um prazo de cinco dias 
úteis para que a inconformidade 
seja retificada ou justificada pela 
Copasa, sem a aplicação de glosa 
nesse momento. Posteriormente, 
caso o prazo de cinco dias úteis 
seja excedido, os dados 
retornados não sejam 
devidamente corrigidos e/ou a 
Arsae não considere pertinentes 
os esclarecimentos fornecidos 
pela Copasa, os ativos cujas 
informações estiverem 
problemáticas terão uma glosa de 
5% aplicada sobre seu valor 
residual. A Arsae, então, solicitará 
novamente a correção dos dados, 
que deverão ser reenviados em 
até 15 dias úteis. Após executada 
uma segunda análise, quaisquer 
ativos cujos dados não tiverem 
sido recebidos nos moldes 
estabelecidos pela Arsae serão 
glosados em 100% de seu valor 
residual, quando consistirem em 
ativos visíveis, ou em 20%, 
quando se tratar de ativos 
enterrados. 

Alteração. Justificativa na 
Seção 2.3.9 desta 
Nota Técnica. 

No caso dos ativos visíveis, 
qualquer inconformidade 
encontrada deverá ser 
esclarecida pela Copasa em até 
10 dias úteis após o 
recebimento da notificação por 
meio de documentos 
comprobatórios que permitam à 
Arsae aceitar a contraposição da 
Copasa. Caso o esclarecimento 
venha fora do prazo ou, no 
entendimento da agência, não 

Qualquer inconformidade 
encontrada durante as 
verificações in loco deverá ser 
esclarecida pela Copasa em até 10 
dias úteis após o recebimento da 
notificação, por meio de 
documentos comprobatórios que 
permitam à Arsae aceitar a 
contraposição da Copasa. Os 
esclarecimentos são aplicáveis 
tanto para os ativos visíveis 
quanto para os ativos enterrados. 

Retificação/elucidação.  
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seja pertinente, o percentual de 
glosa a ser aplicado sobre o 
valor residual do ativo irá variar 
de acordo com a circunstância 
específica em que ele se 
encontrar. Ativos inexistentes 
ou inoperantes terão seu valor 
residual glosado em 100%.  

Como citado anteriormente, 
será avaliada também a 
capacidade ociosa das ETAs e 
ETEs. Essa avaliação levará em 
consideração as informações 
fornecidas pela Copasa 
referentes aos seguintes 
aspectos: (...) 

(Seção 5.5 – 4º e 5º parágrafos) 

Para os ativos visíveis, caso o 
esclarecimento venha fora do 
prazo ou, no entendimento da 
agência, não seja pertinente, o 
percentual de glosa será de 100% 
sobre o valor residual, nas 
situações em que os ativos não 
existam ou não estejam em 
operação e, para as ETAs e ETEs 
existentes e em operação, mas 
que estejam com excesso de 
capacidade ociosa, haverá glosa 
proporcional ao excesso 
verificado. A avaliação da 
capacidade ociosa levará em 
consideração as informações 
fornecidas pela Copasa: (...) 

Para os ativos enterrados, o 
número de pontos a serem 
vistoriados in loco, por 
município, como já visto, variará 
de acordo com a classificação de 
tamanho a partir do número de 
economias que abriga. A glosa 
máxima a ser aplicada sobre a 
rede de um município será de no 
máximo 20% do seu valor 
residual. Percentuais inferiores 
a este variarão de acordo a 
seguinte regra que entende por 
inconformidade a existência ou 
inexistência de rede em um 
ponto onde o cadastro ou mapa 
de cobertura indicar o contrário: 
(...) 

(Seção 5.5 – 6º parágrafo) 

Finalmente, para os ativos 
enterrados, o número de pontos 
por município a serem vistoriados 
in loco, como já visto, variará de 
acordo com a classificação de 
tamanho recebida pelo município 
com base no número de 
economias que abriga. A glosa 
máxima a ser aplicada sobre a 
rede de um município será de no 
máximo 20% do seu valor 
residual. Conforme explicitado 
acima, haverá a oportunidade 
para a prestadora se justificar 
caso eventuais inconformidades 
sejam encontradas. No entanto, 
caso o esclarecimento venha fora 
do prazo ou, no entendimento da 
agência, não seja pertinente, o 
percentual de glosa variará de 
acordo com seguinte regra, que 
entende por inconformidade a 
existência ou inexistência de rede 
em um ponto onde o cadastro ou 
mapa de cobertura indicar o 
contrário: (...) 

Esclarecimento/elucida
ção. 

 

Obs.: Os pontos do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário referentes ao ativo 
enterrado foram unificados no ANEXO 1 – Modelo do Relatório de Verificação da Nota Técnica CRFEF 
39/2016, tendo em vista facilitar o preenchimento durante as verificações em campo. 
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