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INTRODUÇÃO 

A Arsae-MG (Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do 

Estado de Minas Gerais) publicou, em 13 de maio de 2020, o aviso de realização da Consulta Pública nº 18/2020, 

com a finalidade de apresentar a pauta, o cronograma e aspectos gerais da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa 

e da 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copanor e recolher contribuições. Também foram discutidas as metodologias 

de verificação dos ativos de ambos os prestadores e a classificação regulatória das contas contábeis da Copasa. 

Tendo sido devida e tempestivamente disponibilizados todos os documentos técnicos pertinentes, através 

do endereço eletrônico da Agência, foi aberto prazo para que, a partir do dia 18 de maio do corrente ano, usuários, 

prestadores de serviços, órgãos de defesa do consumidor, representantes do titular e demais interessados 

pudessem participar por meio de intercâmbio documental. Desta forma, as contribuições deveriam ser enviadas 

para o endereço eletrônico definido para o processo em questão (consultapublica18@arsae.mg.gov.br), tendo 

como data limite para apresentação de contribuições o dia 17 de junho de 2020. 

Destaca-se que a Lei Federal nº 11.445/2007, além de estabelecer o marco legal vigente do saneamento 

básico no Brasil, dentre outros aspectos abordados, dispõe que as agências reguladoras definirão as pautas das 

revisões tarifárias, ouvidos os titulares, usuários e prestadores de serviço (§ 1° do art. 38).  

Nesse sentido, fazendo-se cumprir os instrumentos legais vigentes e necessários, a Arsae-MG está dando 

continuidade aos trabalhos iniciados nesta 1ª fase do processo de consultas referente à 2ª Revisão Tarifária 

Periódica da Copasa e 3ª da Copanor, objetivando responder as contribuições endereçadas pela sociedade acerca 

de conceitos gerais de regulação e sua aplicação ao setor de saneamento, como forma de buscar ampliar um 

diálogo que normalmente se restringe aos meios técnicos.  

Ao definir conceitos, princípios e objetivos de uma revisão tarifária, disponibilizar e incentivar o acesso 

público para o debate sobre o tema, a Arsae-MG busca dar maior robustez e transparência ao processo de 

participação social, envolvendo a maior gama possível de atores na discussão, e dando o devido enfoque à 

importância que a temática sobre o saneamento no estado de Minas Gerais representa. 

Feita esta sumarização do processo decorrido até o momento, encontram-se consolidadas no presente 

relatório técnico as contribuições recebidas no âmbito da Consulta Pública nº 18/2020. 

  

http://www.arsae.mg.gov.br/
mailto:consultapublica18@arsae.mg.gov.br
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1. ASPECTOS GERAIS DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

Conforme orientações dispostas nos documentos pertinentes à Consulta Pública nº 18/2020, foram 

disponibilizados no endereço eletrônico da Arsae-MG, além do aviso e do regulamento para participação na 

consulta pública, um conjunto de quatro notas técnicas para embasar a análise a ser feita nesta 1ª fase do processo 

de consultas, sendo eles: (1) Nota Técnica CRE 01/2020 – Diretrizes, abordagem geral, cronograma e pauta; (2) Nota 

Técnica CRE 02/2020 – Classificação Regulatória das Contas Contábeis; (3) Nota Técnica CRE 03/2020 – Metodologia 

de Verificação dos Ativos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG; e (4) Nota Técnica CRE 

04/2020 – Metodologia de Verificação dos Ativos da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste 

de Minas Gerais - Copanor. 

Esse conjunto de documentos foi elaborado e disponibilizado para ser utilizado como instrumento de 

consulta para que os participantes e demais interessados sobre o tema pudessem se familiarizar com os aspectos 

abordados nesta consulta pública, que teve suas contribuições recebidas no período entre 18 de maio e 17 de junho 

do ano corrente. 

Foram recebidas manifestações de nove contribuidores, totalizando 70 contribuições, as quais tiveram 

como origem tanto os prestadores de serviços regulados e os titulares, como era de se esperar, quanto a sociedade 

civil e outros órgãos públicos afetos à temática. 

Tabela 1 – Distribuição dos contribuidores  

Origem das Manifestações Quantidade 

Sociedade Civil 5 

Titulares 1 

Prestadores 2 

Órgãos Públicos 1 

 

Outros quatro participantes apresentaram somente manifestação de interesse ou questionamentos alheios 

à consulta, que foram encaminhados aos setores competentes para atendê-los e prestar os esclarecimentos 

pertinentes. 

As principais diretrizes, com algumas explicações sucintas, estão expostas abaixo. 

1.1. Perfil das contribuições 

As manifestações aderentes aos temas da consulta foram organizadas em 70 contribuições. Conforme 

mencionado acima, em que pese a participação já esperada dos prestadores do serviço público de abastecimento 

e esgotamento sanitário, bem como dos titulares deste serviço, ressalta-se que, do montante de contribuições 

recebidas (70), estes somaram cerca de 19% (13) do total de sugestões e questionamentos enviados, sendo 11 

encaminhados pelos próprios prestadores e 2 pelos titulares do serviço. 

Assim, a maior parcela das contribuições, cerca de 81% (57) foram endereçadas diretamente pela sociedade 

civil (54) e por órgãos públicos (3) não ligados diretamente à prestação dos serviços, o que revela um aspecto 

interessante alcançado pela Consulta Pública nº 18/2020 referente à participação pública e, consequentemente, 

do trabalho de divulgação e transparência que vem sendo buscado pela Agência. 

http://www.arsae.mg.gov.br/


 

 

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

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais 

5º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte – MG CEP 31630-901 - www.arsae.mg.gov.br 

6 

Desta forma, a figura 1 abaixo apresenta a consolidação do volume de contribuições por origem. 

Figura 1 – Distribuição das contribuições por origem 

 

 

1.2. Temas abordados nas contribuições 

Ainda sobre o aspecto de caracterização das contribuições recebidas, verificou-se, que em relação ao total 

de participações encaminhadas (70), o maior foco de questionamentos e sugestões foram endereçados ao 

conteúdo constante da Nota Técnica CRE 01/2020, referente às diretrizes, abordagem geral, cronograma e pauta, 

sendo estes cerca de 84% (59) do total de contribuições apuradas. As demais participações se distribuíram nas 

outras notas técnicas, sendo (9) referentes à metodologia de verificação de ativos dos prestadores (Notas Técnicas 

CRE 03/2020 e 04/2020) e ainda quanto à classificação regulatória das contas contábeis (2), sendo estes aspectos 

tratados no âmbito da Nota Técnica CRE 02/2020.  

Desta forma, conforme a figura 2 abaixo ilustra, todos os documentos técnicos que foram disponibilizados 

tiveram seus principais temas abordados nas contribuições recebidas. 

Figura 2 – Distribuição das contribuições por tema 

 

A seguir se encontra a consolidação de todas as contribuições apuradas sobre os aspectos válidos da 

Consulta Pública nº 18/2020, acompanhadas de suas respectivas respostas e esclarecimentos. 
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2. CONSOLIDAÇÃO DAS RESPOSTAS ÀS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA 1ª 

FASE DA 2ª REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA DA COPASA 

TEMA: QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

C1 Contribuidor: Mariana Arruda Pereira / Universidade Federal de São João Del Rei – Campus Ouro Branco 

Resumo da Contribuição: 
“Melhorar a qualidade da água no quesito óxido de ferro. Com frequência as roupas apresentam manchas 
avermelhadas indicando a presença do óxido. Ouço esse tipo de reclamação de outros usuários há mais de 6 
anos.” 

Resposta: 
Na fiscalização do sistema de abastecimento de água realizada pela Arsae-MG em 2019 no município de Ouro 
Branco (Relatório de Fiscalização Operacional nº 45/2019), não foram constatados problemas na qualidade da 
água distribuída. De todo modo, a manifestação foi encaminhada para avaliação da Gerência de Fiscalização 
Operacional. Além disso, será analisada a possibilidade de contemplar algum indicador relacionado a turbidez 
dentro do escopo do fator de qualidade de água a ser discutido na 2ª fase do processo de consultas, previsto 
para 26/10/20 a 11/12/20. 

 

TEMA: QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

C2 a C5 
Contribuidor: Mariana Arruda Pereira / Universidade Federal de São João Del Rei – Campus Ouro 
Branco 

Resumo da Contribuição: 
“(i) Monitoramento dos dias efetivos em que o esgoto foi bombeado e tratado. Muitos meses ao longo de anos o 
esgoto da cidade não foi tratado; (ii) abatimento retroativo das tarifas dos meses os quais não houve o 
tratamento do esgoto e monitoramento comprovado dos dias que houve o tratamento; (iii) instalação de uma 
política de monitoramento regular e eficaz do esgoto canalizado para bombeamento. Por meses, durante anos, 
o esgoto apresentou vazamento (inclusive em área de preservação permanente - crime ambiental) que só foi 
cessado após reclamações e/ou denúncias em órgãos ambientais; e (iv) não repassar aos usuários o dever de 
investigar vazamentos em uma região de mata preservada.” 

Resposta: 
Primeiramente a Arsae-MG agradece as informações prestadas e parabeniza a atitude de provocar os órgãos 
competentes em relação ao desrespeito às normas ambientais e a falhas na prestação dos serviços. 
Aproveitamos para destacar que o primeiro canal para comunicação quando for identificado um problema de 
falha na operação dos serviços deve ser o próprio prestador de serviços, para que o reparo seja providenciado o 
quanto antes. 

Embora não seja exatamente o caso constatado no município de Ouro Branco, em situação normal de operação 
dos sistemas de esgotamento sanitário, é comum ocorrerem casos de extravasamento de esgoto, mas a correção 
deve ser feita de imediato pelo prestador. A Resolução Arsae-MG nº 130/2019 estabelece que, quando ocorrer 
um extravasamento, a reparação deverá ser realizada, geralmente, em até 24 horas a partir da solicitação de 
reparo. Considerando que alguns casos excepcionais podem demandar mais tempo, a resolução autoriza que 
20% dos casos de extravasamento tenham reparo em um prazo um pouco maior, de até 48 horas. A Arsae-MG 
recebe mensalmente dos prestadores informações detalhadas de todas as ordens de serviço geradas, conforme 
Resolução Arsae-MG nº 114/2018, o que permite que a Agência monitore se os prazos estão sendo atendidos. 
Quando a norma é descumprida, o prestador é questionado e orientado e, a partir do próximo dia 20 de julho, 
com a entrada em vigor da Resolução Arsae-MG nº 133/2019, estará também sujeito a sanções. Deixar de 
solucionar problemas operacionais que resultem em extravasamento em prazo superior ao estabelecido 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

caracteriza infração grave. Para o monitoramento pela Arsae-MG, são recebidas informações sobre ocorrências 
de by-pass, sobre a qualidade dos efluentes finais do tratamento de esgoto, dentre diversas variáveis 
importantes para o monitoramento do cumprimento de normas relativas à prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário.  

Para incentivar um comportamento mais proativo do prestador em relação à ocorrência de falhas na prestação 
do serviço, a Arsae-MG avaliará contemplar, no Fator de Qualidade, um indicador da evolução do número de 
ordens de serviço relacionadas aos problemas mais comuns, colocando uma meta de redução da ocorrência 
dos problemas, já que o descumprimento de prazos de atendimento já será punido por meio de sanções. 

Quanto à situação específica verificada em Ouro Branco, informamos que a Arsae-MG esteve no município por 
duas vezes recentemente para fiscalizar o sistema de esgotamento sanitário. Os relatórios referentes a essas 
fiscalizações (Relatório de Fiscalização Operacional nº 46/2019 e nº 36/2020) podem ser consultados no site da 
Arsae-MG em: Relatórios > Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços > 
Município: Ouro Branco, ou no processo público nº 2440.01.0000555/2020-91 no SEI (sei.mg.gov.br). As falhas 
operacionais constatadas estão sendo tratadas junto à Copasa pela Coordenadoria Técnica de Regulação 
Operacional e Fiscalização dos Serviços. O relatório de ações corretivas e demais documentos relevantes também 
podem ser consultados no processo citado. 

Quanto à devolução de tarifas cobradas indevidamente, esclarecemos primeiro como esse procedimento ocorre 
rotineiramente. Sempre que ocorre uma cobrança indevida, a Arsae-MG atua para determinar medidas 
compensatórias aos usuários prejudicados. A cobrança indevida pode ocorrer, por exemplo, pela: i) não 
prestação de um serviço de tratamento de esgoto; ii) pela não prestação do serviço de coleta; e iii) pela não 
prestação de serviço de abastecimento de água, com cobrança pelo serviço não prestado. Também há o caso de 
não aplicação correta das tarifas definidas pela Arsae-MG para cada faixa de consumo e categoria do usuário, 
como, por exemplo, cobrança de tarifa residencial normal para um usuário da categoria social. 

Identificados problemas nesse sentido, transcorrem as seguintes etapas: (1) A fiscalização operacional do sistema 
de água e/ou esgoto determina o período da ocorrência, o conjunto de usuários afetados e o tipo de problema 
identificado; (2) De posse dessas informações, é realizada a fiscalização econômica, que confronta o serviço 
prestado com os valores cobrados desses usuários e apura os montantes indevidamente auferidos pelo 
prestador; (3) Em seguida é instaurado um processo administrativo em que se permite ao prestador apresentar 
a sua defesa e o contraditório. Essas manifestações são apreciadas pelas áreas técnicas, que subsidiam a Diretoria 
da Arsae-MG a tomar sua decisão no âmbito do processo; (4) Tomada a decisão, o prestador é comunicado, e a 
Gerência de Fiscalização Econômica da Arsae-MG acompanha o cumprimento das determinações de suspensões 
de cobrança e devoluções de valores cobrados indevidamente. Após o cumprimento integral das determinações, 
é elaborado relatório final de fiscalização econômica e concluído o processo. 

Voltando ao caso específico em pauta, a Gerência de Fiscalização Operacional identificou os dias em que não 
houve tratamento do esgoto coletado e que não havia justificativa técnica plausível. A partir dessas informações, 
a Gerência de Fiscalização Econômica irá apurar os valores cobrados indevidamente (etapa 2 acima). Conforme 
informado, o andamento do processo poderá ser acompanhado no site da Agência e no SEI (sei.mg.gov.br). 

Sobre o último ponto da contribuição, de forma alguma a Arsae-MG repassa ao usuário a investigação ou 
apuração de problemas na prestação do serviço. Contudo, apesar das inúmeras fiscalizações empreendidas pela 
Agência e do monitoramento das informações repassadas pelos prestadores de serviços, a Arsae-MG não tem 
como perceber todos as deficiências na prestação dos serviços nos mais de 600 municípios regulados. Dessa 
forma, a Arsae-MG conta com o apoio de prefeituras, câmaras municipais, ministério público e mesmo dos 
usuários para receber denúncias sobre problemas na prestação dos serviços e, a partir delas, realizar todos os 
trabalhos de fiscalização necessários, que é um dos deveres da Agência Reguladora. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
file:///C:/Users/adm/Google%20Drive/Profissional/ARSAE/CRE/2a_RTP_Copasa_2021/Contribuicoes_1a_fase/03.%20Consolidacao%20respostas/sei.mg.gov.br
file:///C:/Users/adm/Google%20Drive/Profissional/ARSAE/CRE/2a_RTP_Copasa_2021/Contribuicoes_1a_fase/03.%20Consolidacao%20respostas/sei.mg.gov.br
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TEMA: QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Por fim, informamos que a Arsae-MG irá considerar a contribuição ao avaliar formas de aprimorar os 
procedimentos de fiscalização econômica e devolução de tarifas cobradas indevidamente, bem como os 
procedimentos de monitoramento das informações referentes à operação do sistema de esgotamento sanitário. 

 
 

TEMA: INCENTIVO À EFICIÊNCIA E À QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

C6 Contribuidor: Edilson Eduardo Werneck Machado / Funasa 

Resumo da Contribuição: 
“Sugiro que seja inserido no próximo Ciclo Tarifário, contemplar por incentivo tarifário, a implantação do Plano 
de Segurança da Água (PSA), nos sistemas de abastecimento de água operados pelos municípios diretamente, 
Copasa, Copanor, e outros regulados pela ARSAE, de acordo com os princípios dos Planos de Segurança da Água 
(PSA) recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ou definidos em diretrizes vigentes no País. Os 
Planos de Segurança da Água (PSA) são definidos como um instrumento que identifica e prioriza perigos e riscos 
em um sistema de abastecimento de água, desde o manancial até o consumidor, visando estabelecer medidas de 
controle para reduzi-los ou eliminá-los e estabelecer processos para verificação da eficiência da gestão 
preventiva. O gerenciamento da qualidade da água, baseado em uma abordagem preventiva de risco, auxilia na 
garantia da segurança da água para consumo humano.” 

Resposta: 
É de conhecimento que o próprio prestador é responsável pela implantação, ampliação, operação e manutenção 
referentes à prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como a 
observância e cumprimento aos planos municipais e estadual de saneamento básico, aos respectivos contratos 
firmados com o titular dos serviços, às normas de regulação e às demais normas vigentes. Neste sentido, se 
impõe também o cumprimento da Portaria nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde, que, dentre outros temas, 
aborda sobre a competência do responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de 
água para consumo humano em manter avaliação sistemática sob a perspectiva dos riscos à saúde. Dentre os 
critérios a serem observados se encontram a qualidade da água distribuída, conforme os princípios dos Planos 
de Segurança da Água (PSA) recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ou outro que venha a 
complementá-lo. A Coordenadoria de Regulação Econômica (CRE) da Arsae-MG entende ainda que os princípios 
sugeridos pelos Planos de Segurança da Água (PSA) parecem ter pontos de similaridade com os seguintes temas 
que serão abordados pela Agência: Incentivos tarifários, Matriz de Risco e Proteção de Mananciais. Identificar 
eventos perigosos que possam vir a afetar a segurança do abastecimento de água de uma bacia, assim como 
avaliar os riscos possivelmente atrelados a esses eventos fazem parte do processo de construção da Matriz de 
Risco da Copasa, que será apresentada na 2ª fase do processo de consultas desta revisão tarifária. Além disso, 
através do acompanhamento das informações operacionais, assim como da execução de fiscalizações, a Arsae-
MG procura avaliar periodicamente a qualidade da água sendo disponibilizada pelos prestadores por ela 
regulados. Ainda, a fim de incentivar a Copasa a implementar ações voltadas para a proteção dos mananciais 
que explora, desde 2017 a Agência insere na receita do prestador valor correspondente a 0,5% da receita 
operacional do ano anterior, destinado especificamente para a proteção de mananciais. Conforme apresentado 
na Nota Técnica CRE 01/2020, na 2ª fase do processo de consultas da presente revisão, a Agência pretende 
discutir formas complementares de incentivar a ampliação dos investimentos em tratamento de afluentes, algo 
que caminha de acordo com um dos principais objetivos por trás dos PSA, de garantir a segurança e aceitabilidade 
do suprimento de água. Por fim, entende-se que este tema pode ser melhor endereçado através de uma 
perspectiva operacional. Para tanto, a sugestão em questão será encaminhada para a área da Arsae-MG 
responsável pela regulação de aspectos operacionais da prestação dos serviços. 
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TEMA: MODICIDADE TARIFÁRIA 

C7 Contribuidor: Edilson Eduardo Werneck Machado / Funasa 

Resumo da Contribuição: 
“A Nota Técnica CRE 01-2020, traz que em relação à receita a ser gerada pela cobrança de tarifas, elas não 
remuneram investimentos realizados com recursos não onerosos, a exemplo, da Funasa/M.S. (constituídos de 
subvenções governamentais) e sendo assim, sugiro que a ARSAE incorpore na Revisão Tarifária estudo, para 
cumprimento do princípio da modicidade tarifária e legislação vigente, pela Copasa e Copanor, considerando que 
a Funasa obedece a seguinte orientação jurídica: (...)É sabido que os investimentos descritos acima, geram 
receitas não previstas, às vezes com redução do custo marginal, sendo fundamental que a ARSAE considere a 
necessidade de incorporar estudos no sentido de viabilizar redução no valor das tarifas ou outro tipo de 
compensação durante o ciclo tarifário, com base em faturamento adicional não previsto oriundo de ampliações 
de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, implantação de tratamento de esgotos com o 
acréscimo do percentual de cobrança em relação ao consumo de água, e outros.” 

Resposta: 
Os investimentos realizados com recursos não onerosos são os ativos da prestação de serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário que foram obtidos por doações, subvenções governamentais ou antecipados 
pelos usuários via tarifa. Os ativos que foram obtidos por investimentos não onerosos, desde a primeira revisão 
tarifária da Copasa são considerados Fora da Base de Ativos Regulatória (FBR). Isso significa que esses ativos não 
são considerados na tarifa nem para fins de remuneração, nem para fins de amortização e depreciação. Portanto, 
não oneram a tarifa absolutamente, regra que contribui para a modicidade tarifária. Ressalta-se que a atual 
metodologia de cálculo tarifário aplicado pela Arsae-MG obedece o princípio da modicidade tarifária, o que pode 
ser observado pela aplicação da remuneração pelos custos operacionais eficientes, pela exclusão da 
remuneração de ativos paralisados ou ociosos e pela aplicação dos incentivos tarifários do Fator de 
Produtividade, Fator de Desempenho e Fator Incentivo ao Controle de Perdas. Esses elementos que compõem a 
tarifa visam estimular o aumento da eficiência e qualidade da empresa, assim como o repasse e 
compartilhamento dos ganhos de eficiência para o consumidor por meio de reduções tarifárias. Dessa forma, se 
as obras realizadas com recursos não onerosos gerarem ganhos, eles serão incorporados em forma de redução 
das tarifas no ciclo seguinte, pois o custo total alocado será menor. Portanto, eventuais ganhos da prestadora de 
serviços com o uso de recursos não onerosos tendem a ser pouco duradouros e pequenos. Ademais, as tarifas 
da Copasa são as mesmas para todos os municípios em que opera, uma vez que o cálculo tarifário observa o 
conjunto dos municípios e dos serviços prestados de água e esgoto. Assim, municípios que possuem 
proporcionalmente mais investimentos não onerosos terão a mesma tarifa dos demais. Não se trata de 
remuneração ou subsídio desses investimentos. Ocorre que os investimentos não onerosos em um município 
contribuem para a modicidade tarifária em todos os municípios operados pela prestadora. Portanto, a Arsae-MG 
entende a importância de estudar mais a existência de subsídios entre municípios e entre serviços para aumentar 
a transparência e reduzir eventuais distorções. 

 

TEMA: TARIFAS DE ESGOTO 

C8 Contribuidor: Edilson Eduardo Werneck Machado / Funasa 

Resumo da Contribuição: 
“Arsae adote a cobrança de Tarifas de Esgoto tendo como base a apropriação em separado dos custos de esgoto 
e a cobrança por bacia hidrográfica. A diferenciação dos custos associados a cada serviço justifica tarifas distintas 
para cada serviço prestado. A definição das tarifas por tipo de serviço demanda o conhecimento de informações 
desagregadas de custos e investimentos. Cabe apontar que a diferenciação de tarifas por tipo de serviço também 
permite considerar subsídios, dadas as externalidades ou benefícios sociais. Os subsídios devem ser apresentados 
com clareza. Podemos ter inclusive um valor da tarifa de esgoto acima do valor da tarifa de água, por um certo 
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TEMA: TARIFAS DE ESGOTO 

período. A cobrança por bacia hidrográfica traz uma precisão maior na apropriação dos custos e uma clareza 
maior na avaliação dos benefícios.” 

Resposta: 
Conforme apresentado na Nota Técnica CRE 01/2020, a Arsae-MG irá se aprofundar sobre as três possíveis 
abordagens de revisão da tarifação pela prestação de serviços de esgotamento sanitário na 2ª fase das presentes 
revisões. Para dar embasamento a suas análises, a Agência procurará fazer um diagnóstico do serviço de 
esgotamento sanitário prestado, analisando as informações segregadas por tipo de serviço, objetivando elucidar 
as dinâmicas por trás das tarifas dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário da Copasa e da Copanor. 
Além disso, serão feitos estudos sobre a possibilidade de regionalização das tarifas de esgoto por bacia 
hidrográfica ou por outro tipo de agregação. 

 

TEMA: REGULAÇÃO ECONÔMICA 

C9 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“1. Qual avaliação da Agência em relação a dualidade entre modicidade tarifária e equilíbrio econômico-
financeiro do prestador que, em grande medida, são os dois princípios preconizados na prática regulatória? A 
preponderância dessas duas diretrizes é uma realidade na prática da Agência? Essa preponderância não prejudica 
a prática regulatória na consideração de outras diretrizes e princípios fundamentais, em especial à 
universalização e o serviço de qualidade?” 

Resposta: 
Nos seus trabalhos de reajuste e revisão, a Arsae-MG procura endereçar os diferentes objetivos da regulação 
econômica, quais sejam: universalização e promoção da qualidade dos serviços, eficiência e modicidade tarifária 
e o equilíbrio econômico-financeiro. A revisão tarifária de 2017 da Copasa é um exemplo deste esforço uma vez 
que, além de reequilibrar as tarifas do prestador, dotando-o de recursos para promoção dos investimentos para 
universalização, foram estabelecidos incentivos e programas especiais que endereçaram um conjunto de temas 
relevantes para o saneamento. Destaque deve ser dado também ao avanço dos subsídios para a Tarifa Social e 
para uma medição mais concreta do que seria a capacidade de pagamento dos usuários residenciais. Todavia, 
apesar dos esforços empreendidos até então para atender de forma efetiva tais objetivos, a regulação econômica 
da Arsae-MG ainda carece de aprimoramentos. Um dos objetivos das diferentes consultas deste processo de 
revisão é exatamente aprimorar as metodologias para alcançar os objetivos destacados. De todo modo, a partir 
da associação de revisões tarifárias que contemplam incentivos para expansão e melhoria na qualidade e uma 
percepção mais objetiva dos aspectos de capacidade de pagamento e equilíbrio econômico financeiro, é possível 
endereçar os objetivos colocados para a regulação econômica. 

 

TEMA: APRIMORAMENTO DA ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DOS CUSTOS OPERACIONAIS 

C10 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“2. Qual avaliação da Agência em relação ao Fator X? Ele vem cumprindo ao longo dos anos o papel que lhe é 
atribuído em princípio? Ele vem alcançando seu objetivo, mesmo em um cenário de não-universalização?” 

Resposta: 
O Fator X é elemento essencial no modelo de regulação por incentivos, que é adotado pela Arsae-MG. É por meio 
do Fator X que a Agência induz o prestador à redução de custos operacionais, à ampliação no tratamento do 
esgotamento sanitário e à melhoria na qualidade deste, ao controle de perdas na distribuição e à melhoria no 
atendimento aos usuários. O principal objetivo do Fator X, portanto, é o de incentivar o prestador a adotar as 
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TEMA: APRIMORAMENTO DA ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DOS CUSTOS OPERACIONAIS 

melhores práticas. Na 1ª Revisão Tarifária da Copasa (1ª RTP), a Arsae-MG definiu os seguintes incentivos: (i) 
redução de custos operacionais; (ii) atendimento telefônico aos usuários; (iii) controle de perdas; e (iv) 
abrangência e qualidade no tratamento de esgoto. Em relação ao item (i), na análise realizada pela Agência, a 
Copasa se mostrou eficiente em comparação a seus pares, recebendo, inclusive, bonificação por conta da 
redução de custos realizada em momento anterior à realização da Revisão Tarifária em 2016. Além disso, a Arsae-
MG ainda irá reavaliar nas próximas etapas desta revisão o desempenho da Copasa frente a seus pares no quesito 
de eficiência ao longo do ciclo tarifário (2017-2021). Em todos os reajustes posteriores à 1ª RTP, a Copasa 
ultrapassou as metas estabelecidas pela Agência para o item (ii), conforme consolidação feita nos Relatórios de 
Fiscalização Econômica nº 07/2018, nº 06/2019 e nº 10/2020. O item (iii) foi decomposto em dois componentes: 
fator de penalização por falta de micro e macromedição (PFM) e o fator de redução de perdas. Quanto ao PFM, 
dos 56 municípios considerados prioritários, a Copasa atendeu ao padrão de pelo menos 99% de macromedição 
e micromedição em 54 deles, ao final de março de 2020. Por outro lado, o fator de redução de perdas foi aplicado 
pela primeira vez no reajuste de 2020 e a Companhia não cumpriu a meta prevista, conforme pode ser observado 
na Nota Técnica GRT 10/2020. Por fim, em relação ao item (iv), a Copasa superou as metas estabelecidas pela 
Arsae-MG nos reajustes de 2018 e 2020, ficando aquém do estabelecido no reajuste de 2019. O ITE, que mede a 
abrangência do tratamento de esgoto, passou de 60,77% em dezembro de 2016 para 67,26% em dezembro de 
2019, aumento superior a 10%. Apesar deste resultado, a Arsae-MG pretende aprofundar a avaliação obtida pela 
Copasa em termos de expansão dos serviços de coleta e de tratamento dos esgotos. 

 

TEMA: REGULAÇÃO ECONÔMICA 

C11 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“3. Qual avaliação da Agência em relação à metodologia de regulação econômica de price cap? Existe algum 
instrumento que permita extinguir ou reduzir o incentivo econômico dessa metodologia ao prestador (ou seja, 
hoje a receita do prestador está atrelada fortemente ao volume de água faturado, o que representa uma 
realidade totalmente insustentável, considerando que se trata de um recurso finito e os impactos das mudanças 
climáticas no ciclo hidrológico)?” 

Resposta: 
Conforme exposto na seção 2 da NT CRE 01/2020, raramente um ente regulador adota um modelo de regulação 
em sua forma mais pura. Geralmente os reguladores usam uma combinação das formas básicas de regulação, 
adotando uma regulação híbrida que procura levar em consideração as características do setor, do país em 
questão e do próprio regulado. Nesse sentido, a Arsae-MG se vale de um modelo de regulação de preço-teto que 
introduz também incentivos à expansão e melhoria na qualidade dos serviços. A avaliação desta Agência é de 
que esta combinação é, em tese, exitosa, pois promove incentivos financeiros para expansão e qualidade dos 
serviços ao mesmo tempo mantém as premissas da regulação por preço-teto, onde o prestador possui ganhos 
financeiros ao reduzir seus custos ao longo do ciclo tarifário. Nesse sentido, ainda que uma ação do prestador 
que proporcione expansão ou melhoria na qualidade do serviço venha gerar maiores custos, ele ainda assim será 
bonificado caso os resultados alcançados ultrapassem a meta estipulada pelo ente regulador. Em relação à 
vinculação entre a receita e o volume de água faturado, os incentivos presentes no modelo atual buscam induzir 
a eficiência e a racionalidade de sua utilização tanto no lado da oferta quanto no lado da demanda. Na oferta, 
há incentivos ao controle e redução de perdas e à eficiência operacional. Na parte da demanda, a construção da 
estrutura tarifária com progressividade nas tarifas para os maiores consumos estimula o consumo consciente 
por parte dos usuários. Por fim, no modelo Price Cap o aumento no lucro do regulado advém especialmente dos 
ganhos de escala por expansão na prestação do serviço e da redução dos custos em função de maior eficiência, 
mais do que meramente do aumento no volume faturado, justamente por seu preço estar limitado com base na 
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TEMA: REGULAÇÃO ECONÔMICA 

estimativa dos custos operacionais referentes ao nível e qualidade da prestação de serviços observados no 
período de referência. 

 
 

TEMA: UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO 

C12 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“4. Considerando que a Agência coloca o ODS 6 como diretriz (que prevê a meta de universalização do acesso até 
2030), bem como o próprio Plano Nacional de Saneamento (Plansab), também citado no documento e que coloca 
a meta de 2033, como as metas regulatórias e contratuais do prestador estão alinhavadas com as demais metas 
supracitadas?” 

Resposta: 
As metas contratuais são acordadas entre o prestador e o titular, e muitos contratos nem possuem metas 
definidas. A Resolução Arsae-MG nº 131/2019, que atualiza a resolução vigente de condições gerais da prestação 
dos serviços e entrará em vigor no próximo dia 20 de julho, estabelece a obrigatoriedade de que os contratos de 
programa e de concessão disponham de cronograma de metas e indicadores de desempenho (art. 12). No 
entanto, é na definição de metas regulatórias que a Agência reguladora tem mais espaço para direcionar o 
prestador no caminho desejado. Até o momento, a Arsae-MG buscou estabelecer metas factíveis para que os 
mecanismos não se tornassem vazios, dado que a finalidade não é a punição em si, mas o avanço na direção 
pretendida. No entanto, dada a assimetria de informações existente, o prestador tende a informar uma 
capacidade de realização futura aquém da real. Para mitigar esse problema, a Agência adotará o instrumento da 
regulação por menu, descrito na seção 4.9 da Nota Técnica CRE 01/2020. Com esse instrumento, os prêmios e 
punições por não atingimento da meta são desenhados para induzir o prestador a revelar sua real capacidade e 
alcançá-la, com melhoria do planejamento e dos esforços. De todo modo, por mais que o prestador será 
responsável por selecionar a própria meta, a Agência definirá qual a meta central que, se alcançada, não 
acarretará nem bônus nem punição. A boa prática regulatória indica que os incentivos tarifários devem ser 
concedidos por meio de premiação quando a meta é desejável mas não obrigatória, e por meio de punição 
quando não se alcança o mínimo exigido. Logo, o alcance desse mínimo exigido teria efeitos neutros em termos 
de prêmio e punição. Finalmente, respondendo ao ponto específico endereçado na contribuição, a Arsae-MG se 
compromete a utilizar, dentro do possível, as metas do Plansab e do ODS-6, bem como as estabelecidas no novo 
marco regulatório do saneamento, para balizar as metas regulatórias que serão consideradas como o mínimo 
exigido e as que serão consideradas como desejáveis. 

 

TEMA: ODS 6 

C13 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“5. Sobre o item 4.1.1.(i), existem dados técnicos-científicos que consubstanciem a afirmação de que em áreas 
vulneráveis o índice de inadimplência é maior?” 

Resposta: 
A Arsae-MG esclarece que foi citada tão somente a hipótese de que a menor capacidade de pagamento possa 
levar a maior nível de inadimplência, assim como outros fatores, também hipotéticos, que possam levar ao 
desinteresse do prestador em atender áreas vulneráveis. Dessa forma, não houve a referida afirmação. Ressalta-
se que a Agência já desenvolveu e aplica uma metodologia para avaliar a capacidade de pagamento dos usuários 
residenciais e sociais dos prestadores regulados, observando a representatividade das despesas com serviços de 
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TEMA: ODS 6 

água e esgotamento na renda média mensal familiar, de forma que não ultrapassem o referencial de 3% de 
comprometimento definido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Entre outros 
objetivos, e combinado com mecanismos como a Tarifa Social e subsídios cruzados, a Agência procura assim 
mitigar esse risco, ainda que potencial. 

 

TEMA: APRIMORAMENTO DA TARIFA SOCIAL 

C14/C29 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“6. Existe alguma iniciativa ou estudo da Agência que preveja a possibilidade de garantir a gratuidade da tarifa 
para as famílias em situação de extrema pobreza?” 

“8. Sugerimos que a Agência desenvolva um estudo técnico e já inclusa nessa 2ª RTP da Copasa o instrumento de 
gratuidade da tarifa para as famílias em situação de extrema pobreza;” 

Resposta: 
Não há previsão de estudos para garantir gratuidade da tarifa para famílias em situação de extrema pobreza. 
Entretanto, está previsto na Agenda Regulatória de 2020 da Agência, o desenvolvimento de uma resolução para 
aprimorar a Tarifa Social. Esse trabalho irá propor, entre outras medidas, o aprofundamento dos subsídios 
tarifários para usuários em situação de extrema pobreza e pobreza (atualmente com rendas até R$89 e R$178 
per capita, respectivamente), a partir de uma apuração mais detalhada da capacidade de pagamentos dos 
usuários da Tarifa Social. Além disso, para esses usuários, espera-se que sejam concedidos subsídios em 
percentuais ainda mais elevados, de modo que as tarifas cobradas se mantenham compatíveis com suas rendas 
e que o indicador de capacidade de pagamento desses usuários seja sempre respeitado. 

 

TEMA: MATRIZ DE RISCO 

C15 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“7. Sobre a matriz de riscos a ser elaborada, serão desenvolvidas pela Agência Notas Técnicas específicas para 
cada risco, com explicações e justificativas aprofundadas (da mesma forma que foi feito em 2017 com o risco de 
mercado relacionado à demanda)?” 

Resposta: 
O planejamento inicialmente proposto é para que seja elaborada uma nota técnica única para abordagem sobre 
a Matriz de Riscos. O nível de detalhes e aprofundamentos dos estudos relacionados a cada item da matriz irá 
variar conforme a relevância do item em termos de impactos e de probabilidade de ocorrência. Ademais, antes 
do início da 2ª fase do processo de consultas públicas, momento de discussão do tema em questão, serão 
programadas ainda reuniões técnicas para exposição da proposta inicial de como o tema será abordado e será 
aberto espaço para novas contribuições a respeito do tema. 

 

TEMA: PROGRAMAS ESPECIAIS/APOIO AOS TITULARES 

C16 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“8. Existe alguma iniciativa da Agência para apoiar os titulares do serviço na estruturação e revisão de seus 
respectivos planos e demais instrumentos (por exemplo, a criação dos Fundos Municipais de SB)? Como a Agência 
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pode apoiar os titulares para que o conceito de “acesso” seja priorizado em detrimento do dispositivo atual de 
“áreas atendíveis”?” 

Resposta: 
Por mais que se reconheça a fundamental importância dos Planos Municipais para a expansão e melhoria dos 
serviços de saneamento básico, a Arsae-MG não possui iniciativa estruturada para auxiliar tecnicamente os 
municípios na elaboração ou atualização dos planos.  

Quanto a auxiliar na estruturação de demais instrumentos da política municipal de saneamento, como na criação 
de fundos municipais de saneamento e na habilitação para recebimento dos repasses tarifários previstos na 
Resolução Arsae-MG nº 110/2018, a Arsae-MG vem prestando apoio por meio da disponibilização de 
informações detalhadas em seu site, incluindo modelos de documentos, passo a passo pormenorizado e espaço 
de perguntas e respostas frequentes. 

Além disso, reconhecendo as dificuldades dos municípios, especialmente os de menor porte, na utilização dos 
recursos e na prestação de contas dos valores geridos, a Agência está discutindo internamente a preparação de 
outros documentos e cartilhas para orientar os gestores dos FMSB e, no segundo semestre deste ano, irá 
intensificar as ações de apoio e divulgação da importância dos FMSB e do repasse tarifário para estes fundos. 

 

TEMA: UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO 

C17 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“2. Sugerimos que a Agência passe a adotar o conceito de “acesso” em detrimento de “atendimento”, em linha 
com as melhores práticas da comunidade internacional, em especial com a dimensão do direito humano, uma 
vez que essa definição permite trabalhar com uma realidade voltada efetivamente às pessoas;” 

Resposta: 
A Arsae-MG está buscando trabalhar mutuamente com os dois conceitos. O conceito de acesso é mais amplo e 
pressupõe o atendimento, sendo necessário o uso do conceito de atendimento no desenho de ações voltadas 
especificamente para a ampliação da disponibilização do serviço, com qualidade e quantidade suficiente. Não 
obstante, a Agência concorda que o objetivo principal é garantir acesso, e, para isso, os esforços vão além da 
disponibilização dos serviços. Até o momento, a Arsae-MG trabalhou a questão da acessibilidade financeira no 
âmbito da Tarifa Social, e, conforme adiantado na seção 4.6 da NT CRE 01/2020, será discutida uma ampliação 
significativa do subsídio para usuários que, de acordo com classificação do CadÚnico, se encontram em situação 
de pobreza e extrema pobreza. Além disso, a Agência continuará adotando parâmetros indicados pela ONU na 
avaliação da capacidade de pagamento dos usuários, buscando evitar que o impacto das faturas de água e esgoto 
no orçamento das famílias ultrapasse o percentual indicado. Para além dessas práticas, será necessário 
considerar plenamente o conceito de acessibilidade ao estudar as possíveis estratégias de ampliação do acesso 
a água e a esgotamento sanitário para pessoas em situação de rua e em áreas de vulnerabilidade social. 

 

TEMA: TARIFAS DE ESGOTO 

C18 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“9. A respeito dos aspectos negativos do modelo de cobrança atual da tarifa de esgoto, em especial sobre a 
percepção dos usuários, o melhor instrumento para atacar esse problema seria a desconstrução do modelo 
tarifário ou uma campanha massiva de comunicação e conscientização social?” 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: TARIFAS DE ESGOTO 

Resposta: 
A questão da percepção negativa em relação à tarifa alta vai além da percepção dos usuários, pois afeta também 
a decisão do titular de conceder ou não o serviço de esgotamento sanitário à Copasa. Em muitas localidades, 
apenas o serviço de água é concedido, e o serviço de esgoto é prestado pelo titular, às vezes de forma precária, 
ou nem é prestado. É pouco provável que uma campanha de conscientização consiga alterar esse tipo de decisão 
de caráter político. Além disso, em paralelo às campanhas de conscientização, há as campanhas daqueles 
representantes que se utilizam da bandeira "tarifa abusiva" para angariar popularidade com o eleitorado. Tal 
prática também não seria eliminada por uma maior conscientização, infelizmente. De todo modo, a Arsae-MG 
tem buscado ampliar a comunicação relacionada à importância dos serviços de esgotamento sanitário, por meio 
de suas redes sociais e com a publicação de artigos na mídia. Ainda assim, a Agência considera que a comunicação 
e conscientização social não é suficiente para resolver tempestivamente o problema mencionado. Por isso e por 
outros pontos negativos do modelo, como a menor transparência em relação ao subsídio entre serviços e entre 
municípios atendidos com serviços diferentes, dentre outros, a Arsae-MG optou por discutir a alteração do 
modelo. No entanto, no escopo da discussão, não está eliminada a possibilidade de mantê-lo, com adaptações. 
Ressalta-se que, nos próximos meses, antes de iniciar a 2ª fase do processo de consultas, haverá ainda uma 
reunião técnica com especialistas nos assuntos de esgotamento sanitário e de regulação tarifária para um debate 
inicial sobre as propostas. 

 

TEMA: TARIFAS DE ESGOTO 

C19 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“10. A possibilidade de adotar um modelo de tarifa única de água e esgoto geraria quais benefícios? Está sendo 
considerada a possibilidade de aprofundar uma desigualdade social e uma injustiça socioambiental, uma vez que 
os usuários sem o acesso universalizado estariam subsidiando os custos dos demais?” 

Resposta: 
Quanto à possibilidade de adoção de tarifação única, sem distinção entre os serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, a Arsae-MG entende que esta é uma proposta que poderia ajudar na adesão completa 
dos usuários aos serviços oferecidos. No atual cenário percebe-se, em vários municípios, uma baixa adesão à 
rede pública de esgoto, mesmo em casos de municípios que possuem estações de tratamento capazes de tratar 
todo o esgoto gerado e redes coletoras disponíveis. A diferenciação tarifária entre água e esgoto e também entre 
coleta e tratamento dos esgotos impõe aumento de fatura quando o usuário passa a receber os serviços de 
esgotamento sanitário. Nesse sentido, os usuários se mostram menos propensos a aderir às redes públicas de 
esgotamento sanitário. Nesse caso, se fosse implantada uma tarifa única, o usuário que já faz uso do serviço de 
abastecimento de água estaria incentivado automaticamente a solicitar pelo serviço de esgotamento, 
propiciando uma maior adesão às redes. Entretanto, como foi discutido na Nota Técnica CRE 01/2020, entende-
se que o modelo de tarifação única tem suas limitações, uma vez que os usuários podem acabar pagando tarifas 
maiores do que os benefícios que eles são capazes de perceber. Além disso este modelo pode causar um grande 
impacto tarifário para os usuários que hoje só possuem o serviço de abastecimento de água. Para mitigar esse 
aspecto, entende-se que seria interessante adotar uma cobrança regionalizada, porém a Arsae-MG ainda precisa 
realizar estudos sobre este assunto. Ainda, é importante destacar que esta é apenas uma das três possíveis 
abordagens de revisão da tarifação pela prestação de serviços de esgotamento sanitário apresentadas na Nota 
Técnica CRE 01/2020. Todas elas serão discutidas com maior profundidade na 2ª fase do processo de consultas 
das presentes revisões tarifárias, procurando abordar melhor os benefícios e malefícios de cada uma delas. 
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TEMA: CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO 

C20/C21/C31 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“10. A respeito da avaliação do mecanismo tarifário de Destinação Específica e o Programa Pro-Mananciais, 
sugerimos que a Agência faça um estudo detalhado de benchmark nacional e internacional com as melhores 
práticas sobre a questão. A respeito disso, sugerimos observar as contribuições presentes na Seção 3.vii do 
trabalho ‘Levantamento e análise de estruturas tarifárias de referência” (IDS, 2019)’. 

11. Sobre as críticas ao modelo atual de investimentos em mananciais (via mecanismo de Destinação Específica), 
a Agência avaliou outros modelos (de geração dos recursos, de gestão e de identificação de áreas prioritárias)? 

12. Ainda sobre os mananciais, quais mecanismos estão sendo considerados para a elaboração do cardápio de 
ações? Quais metodologias para identificação de áreas prioritárias?” 

Resposta: 
Neste processo de revisão, a Arsae-MG irá discutir melhorias para o programa de proteção de mananciais da 
Copasa. Nesse sentido, a Agência irá considerar o documento “Levantamento e análise de estruturas tarifárias 
de referência” (IDS, 2019) na proposta a ser debatida nas próximas consultas públicas e reuniões técnicas sobre 
o tema. Assim, mesmo que a Arsae-MG entenda que a atual metodologia considerada nas tarifas da Copasa 
possui um arranjo adequado para a promoção de ações de proteção de mananciais, sempre há espaço para 
melhorias no programa, e, portanto, seguirá buscando por benchmarks nacionais e internacionais. Ainda sobre 
o modelo atual, destaque é dado à governança do programa que exige a participação de agentes locais para o 
planejamento e para a execução das ações. Para melhor ilustrar a dinâmica desta metodologia, a mesma é 
baseada em critérios objetivos, os quais são ponderados por suas respectivas métricas de classificação, sendo 
eles: (1) escassez hídrica do manancial sofrida em anos anteriores (últimos dois anos); (2) população abastecida 
pelo manancial; (3) iniciativas de recuperação/proteção existentes no município; (4) qualidade da água captada; 
(5) situação ambiental da bacia do manancial; e (6) tipo de captação. O funcionamento do programa está 
estruturado a partir dos chamados Coletivos Locais de Meio Ambiente (Colmeias), com a participação de 
entidades presentes no território que participam de forma ativa das etapas de diagnóstico, planejamento, 
construção e acompanhamento do plano de ações em cada microbacia. As informações provenientes dos 
estudos e análises são somadas ainda às contribuições locais (Colmeias), à integração dos trabalhos realizados 
nos municípios atendidos pelo programa do Estado denominado Cultivando Água Boa, bem como de outros 
parceiros, partindo-se de um “cardápio de ações” que poderá ser aprimorado conforme a evolução do cenário e 
das metas já alcançadas no programa. Neste sentido, entendemos que o arcabouço regulatório construído tem 
sido bastante exitoso quanto ao programa de proteção de mananciais. 

 

TEMA: UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO 

C22 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“1. Sugerimos que a Agência inclua nas diretrizes gerais de seu trabalho e do processo em questão a dimensão 
dos direitos humanos (são dois direitos, distintos e complementares entre si) do acesso à água potável e ao 
esgotamento sanitário, conforme reconhecido pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 
em 20101 e 20152. Desse reconhecimento decorre o entendimento do papel do Estado, em todos seus níveis de 
governo, e inclusive as agências reguladoras, de garantir a melhoria progressiva das condições do saneamento 
básico, empregando todos os esforços e recursos (financeiros ou não) disponíveis;” 

Resposta: 
A Arsae-MG já trabalha no sentido de buscar a melhoria progressiva das condições de saneamento básico, e de 
avançar na garantia dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário, embora reconheça que há um 
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TEMA: UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO 

longo e complexo caminho a percorrer para o pleno alcance desta garantia. Atendendo à contribuição, o tema 
foi incluído de forma explícita na Nota Técnica CRE 01/2020, na seção de diretrizes gerais. 

 

TEMA: ABORDAGEM GERAL 

C23 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“Os órgãos reguladores devem desempenhar um papel mais ativo no monitoramento das metas, sobretudo no 
cumprimento dos Direitos Humanos à Água e Esgotamento Sanitário. Recomenda-se que a Arsae incorpore os 
princípios e elementos dos DHAE e atue segundo essa orientação, especialmente no que se refere a desigualdade 
e acessibilidade financeira” 

Resposta: 
A Arsae-MG já busca atuar no sentido da garantia dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário, 
embora reconheça que há um longo e complexo caminho a percorrer para o pleno alcance dessa garantia. 
Atendendo à contribuição, o tema foi incluído de forma explícita na Nota Técnica CRE 01/2020, na seção de 
diretrizes gerais. Em relação ao monitoramento das metas, a Agência reconhece a necessidade de ter um papel 
mais ativo e já está trabalhando neste sentido. A Gerência de Informações Econômicas e a Gerência de 
Informações Operacionais da Arsae-MG estão constantemente trabalhando para aumentar a qualidade e a 
confiabilidade dos dados recebidos pela Agência, principal ferramenta para o monitoramento das metas. Ao 
mesmo tempo, também estão sendo empreendidos esforços para aumento da transparência e do controle 
social, com a ampla divulgação de indicadores relativos à qualidade da prestação dos serviços e aos índices de 
atendimento. 

Exemplos são os trabalhos do ProSun, iniciativa da Agência de “Regulação por Exposição” 
(https://estatisticocastro.shinyapps.io/prosun2); do Acertar, relativo à certificação e auditoria dos dados do Snis; 
do Projeto Mais Água e Esgoto, relativo à avaliação remota do serviço prestado em cada município; e a divulgação 
dos panoramas municipais (https://estatisticocastro.shinyapps.io/panoramamunicipal/). 

 

TEMA: CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO 

C24 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“3. Recomendamos que a Agência passe a incorporar a “segurança hídrica” como diretriz geral do processo 
regulatório em questão e em toda sua atuação, tendo em vista a definição adotada pela ONU de: “A capacidade 
de uma população de garantir o acesso sustentável a quantidades adequadas de água e qualidade aceitável para 
sustentar meios de subsistência, bem-estar humano e desenvolvimento socioeconômico, para garantir proteção 
contra a poluição da água e desastres relacionados à água e para preservar os ecossistemas em um clima de paz 
e estabilidade política” (tradução nossa). Esse entendimento contribuirá para um avanço estrutural no setor de 
saneamento básico no Brasil, baseado em grande medida em soluções de infraestrutura cinza, na prevalência da 
oferta de água a qualquer custo e no consumo perdulário da mesma. Esse conceito está em linha com as 
determinações da Constituição Federal do Brasil (1988) e igualmente com a legislação nacional pertinente;” 

Resposta: 
Preocupada com a situação da prestação dos serviços pela Copasa e atenta aos efeitos da crise hídrica sobre eles, 
a Arsae-MG decidiu incentivar a empresa a implementar ações sistemáticas para a proteção dos mananciais que 
explora e, assim, dar maior segurança para os sistemas de abastecimento público. Nesse sentido, iniciou 
tratativas com o prestador na fase de realização dos estudos para a Revisão Tarifária de 2017, tendo como 
resultado desse processo a implantação de um programa institucional (PróMananciais), que tem como princípios 
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TEMA: CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO 

norteadores a temática da “segurança hídrica” mencionada. Além disso, regras tarifárias foram implementadas 
no sentido de expandir os serviços de tratamento de esgoto. Reforçamos também que ambas os temas 
apontados estão na pauta desta revisão. Assim, mais do que uma diretriz geral, entendemos que a Agência tem 
conseguido absorver e transformar tal princípio em uma ação efetiva com resultados práticos visíveis, por mais 
que se reconheça que avanços nessa perspectiva são necessários, tanto da perspectiva tarifária quanto da 
elaboração de normas pela Arsae-MG. 

 

TEMA: APRIMORAMENTO DA ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DOS CUSTOS OPERACIONAIS 

C25 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“4. Sugerimos que a Agência avalie a criação de um mecanismo que considere a não aplicação do Fator X, até 
que a universalização seja alcançada, de modo que garanta mais recursos para os investimentos necessários, 
garantindo total transparência e integral reinvestimento do montante;” 

Resposta: 
Primeiro deve ser esclarecido que o Fator X contempla outros temas que, a depender do desempenho do 
prestador, poderão proporcionar ganhos ou perdas tarifárias.  Além disso, neste ciclo tarifário, a tarifa entregou 
um montante de recursos que poderia ter sido utilizado para investimentos significativamente maior que o que 
foi de fato investido. Isso é um indicativo de que a proposta possivelmente não teria o efeito esperado, já que os 
gargalos vão muito além da falta de recursos. Especificamente neste ciclo tarifário, é possível afirmar que não 
foi uma falta de recursos que impediu maiores volumes de investimento. Ainda, o alcance da universalização 
deve ser acompanhado de uma busca por maior eficiência, não sendo possível tornar estes dois objetivos 
mutuamente exclusivos. A Arsae-MG acredita que seja possível realizar maiores investimentos em saneamento 
e, ainda assim, ter uma maior eficiência nos custos operacionais. Portanto, a Arsae-MG manterá a aplicação do 
Fator X, ainda que produza reduções tarifárias. 

 

TEMA: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

C26 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“5. Sugerimos que a Agência envide mais esforços no sentido de aumentar sua transparência e melhorar sua 
comunicação, realizando um trabalho de benchmark nacional e internacional com as melhores e mais inovadoras 
práticas no setor;” 

Resposta: 
Entendemos a manifestação exposta e acreditamos que toda melhoria no processo de transparência, difusão de 
informações e relacionamento com o público pode e deve ser buscada. Este trabalho é uma das metas que vem 
sendo arduamente buscada pela atual gestão da Agência, a exemplo da facilitação do acesso a informações 
através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, das campanhas nas redes sociais para disseminação dos 
trabalhos desenvolvidos pela Arsae-MG, entre outras. De toda forma, a contribuição será encaminhada para as 
áreas responsáveis de modo a reforçar a necessidade de ampliar os esforços para melhoria da transparência e 
comunicação. 
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TEMA: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

C27 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“6. Sugerimos que os documentos técnicos utilizados nos processos regulatórios de consulta e audiência pública 
sejam traduzidos em formatos que possam alcançar mais pessoas, inclusive não especialistas. Um modelo 
possível a ser considerado pela Agência são os Sumários Executivos utilizados em publicações científicas 
(Summary for policymakers); 

Resposta: 
Pela especificidade dos temas abordados, geralmente os documentos que respaldam o processo de revisão 
tarifária possuem escopo e, consequentemente, linguagem técnica para a maioria dos temas abordados. 
Todavia, documentos introdutórios sobre o tema são elaborados para apresentação dos aspectos mais gerais a 
serem tratados, a exemplo da Nota Técnica CRE 01/2020, que apresenta as diretrizes, abordagem geral, 
cronograma e pauta da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa-MG e 3ª da Copanor. Ainda assim, entendemos 
que podem ser feitas melhorias na construção dos documentos e encaminharemos a contribuição para análise 
das áreas técnicas e da Assessoria de Comunicação da Agência no intuito de avaliar a possibilidade de criação de 
documentos como cartilhas e os próprios sumários executivos mencionados. 

 

TEMA: ODS 6 

C28 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“7. Sugerimos que seja considerada toda a Agenda 2030, em sua integralidade, como diretriz deste processo 
regulatório, não só o ODS 6. Para além do Objetivo e Metas específicas que versam sobre o saneamento, é de 
extrema relevância que o setor em si e a regulação em especial considerem as múltiplas dimensões, desde a 
importância da cobertura florestal (ODS 15), o impacto das mudanças climáticas no ciclo hidrológico (ODS 13), a 
necessidade de construir cidades mais sustentáveis e resilientes (ODS 11), o incentivo da tarifa para um consumo 
mais consciente (ODS 12), entre as outras várias dimensões com intersecções;” 

Resposta: 
A Arsae-MG concorda com a manifestação e esclarece que deu destaque aos dois eixos do ODS-6 apontados na 
seção 4.1 da NT CRE 01/2020 porque são os que demandam maior atenção neste momento, seja por necessidade 
de aprimoramento metodológico, como é o caso dos incentivos à expansão dos serviços de coleta e tratamento 
de esgotos, ou por ser um ponto ainda não trabalhado de forma direta, como é o caso da garantia de 
acessibilidade em áreas de vulnerabilidade social e a pessoas em situação de rua. Quanto aos outros temas da 
Agenda 2030, a Arsae-MG já vem buscando atuar, dentro do espaço de suas competências. Por exemplo, os 
programas de proteção e preservação de mananciais envolvem ações de melhoria da cobertura florestal; o 
incentivo ao consumo consciente tem grande peso na definição de como a estrutura tarifária é construída; e o 
impacto das mudanças climáticas no ciclo hidrológico será levado em consideração na construção da matriz de 
riscos. 
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TEMA: MATRIZ DE RISCOS 

C30 Contribuidor: Guilherme Checco / Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“9. Sugerimos que na matriz de risco a ser construída sejam considerados os riscos relacionados aos eventos 
climáticos extremos, considerando as pesquisas científicas mais recentes e seus apontamentos;” 

Resposta: 
Sugestão acatada. 

 

TEMA: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS E CONTRATOS 

C32 Contribuidor: Diogo Scarabelli Júnior / Prefeitura Municipal de Resplendor 

Resumo da Contribuição: 
“Informa-se a mencionada Concessionária não cumpre com diversos compromisso fixados no contrato de 
concessão de serviços públicos. Tais descumprimentos deram origem à diversas demandas judiciais (...) outros 
descumprimentos de cláusulas do contrato de concessão de serviços públicos e , ainda, a prestação de serviço de 
coleta e tratamento de esgoto sem qualquer licença junto a FEAM e a SEMAD (...) informa-se que as demandas 
se espalham durante os anos, haja vista que o Contrato de Programa nº 1043579, prevê a conclusão de várias 
obras em diferentes datas (...) é de se destacar que a Copasa deixa de cumprir obrigação de ligações domiciliares 
e comerciais nas redes de esgoto, para o devido tratamento, bem como de fazer a recomposição da pavimentação 
das áreas em que estas obras devem ser feitas (...) deixa de realizar a separação de rede pluvial e de rede de 
esgoto de vários pontos da zona urbana (...). Portanto, tendo em vista o cenário posto, o Município de Resplendor 
se opõe frontalmente a qualquer reajuste de vise majorar as tarifas pela prestação do serviço. Muito pelo 
contrário, pugna-se pela redução das tarifas (...). Ainda, requer-se maior fiscalização e penalização por parte da 
Arsae-MG, frente aos descumprimentos contratuais e abusos ocorridos neste município.” 

Resposta: 
Para esta nova revisão tarifária, a Agência tem buscado a criação de novos mecanismos na estrutura regulatória 
para possibilitar a aplicação de investimentos de maneira mais efetiva. Neste sentido, está sendo desenvolvido 
um mecanismo para que a Copasa tenha incentivos no cumprimento de metas de investimentos voltados ao 
atendimento das necessidades de infraestrutura de cada um dos municípios atendidos pela Companhia, e que 
levam em consideração indicadores quantitativos e qualitativos da prestação de serviço, bem como o 
cumprimento de instrumentos firmados, tais como contratos de concessões, planos municipais de saneamento, 
entre outros. Entendemos que esta estrutura de incentivo que está em desenvolvimento pode auxiliar 
significativamente na melhoria da prestação dos serviços no município. Ademais, sobre as questões relacionadas 
à fiscalização, a área técnica responsável foi comunicada sobre o relato para apurar e tomar as devidas 
providências necessárias. 

 

TEMA: PROCESSO DE REVISÃO 

C33 Contribuidor: Diogo Scarabelli Júnior / Prefeitura Municipal de Resplendor 

Resumo da Contribuição: 
“Portanto, tendo em vista o cenário posto, o Município de Resplendor se opõe frontalmente a qualquer reajuste 
de vise majorar as tarifas pela prestação do serviço. Muito pelo contrário, pugna-se pela redução das tarifas” 

Resposta: 
Sendo uma das principais fontes de financiamento de investimentos no setor de saneamento, a receita tarifária 
obtida a partir da cobrança pelos serviços tarifários deve ser suficiente para a cobertura de custos operacionais 
eficientes e pagar pelos investimentos realizados pelo prestador de serviços. Esse é um dos objetivos da revisão 
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tarifária, processo que está sendo conduzido pela Arsae-MG. Além da recomposição das receitas do prestador, 
a revisão tarifária procura incentivar a melhoria na qualidade dos serviços. Por tais motivos, não há como 
alcançar maiores investimentos sem a realização de ajustes nas tarifas, realizados de acordo com as 
metodologias definidas mediante amplo debate. Destaca-se que, caso haja qualquer problema na prestação dos 
serviços da Copasa no município de Resplendor, a Arsae-MG deve ser acionada para a realização de fiscalizações 
que irão endereçar as dificuldades identificadas. Ademais, a partir de 20 de julho de 2020, a Agência contará com 
a vigência da Resolução de Sanções aos Prestadores de Serviço. Tal instrumento também auxiliará para que a 
Copasa cumpra as metas e os acordos firmados nos contratos de programa e de concessão. 

 

TEMA: UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO 

C34 
Contribuidor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais /COPASA Serviços de Saneamento Integrado 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copasa e Copanor) 

Resumo da Contribuição: 
“Importante destacar que as metas do Plansab para os indicadores A2 e E2 se aproximam do índice de cobertura 
quando tratam de "domicílios abastecidos por rede de distribuição" ou "servidos por rede coletora", enquanto a 
avaliação da ARSAE para concluir o cumprimento ou não dessa meta, avaliou o Percentual de Atendimento, que 
é calculado pela COPASA MG pela relação entre imóveis conectados à rede de distribuição de água ou coletora 
de esgoto e a população urbana existente, ou seja, não são considerados os domicílios não conectados à rede 
(factíveis), por diversas questões como usuários cortados por falta de pagamento, ou a pedido do próprio usuário, 
imóvel vazio, falta de adesão dos usuários ao sistema, dentre outros. Dessa forma, a comparação desse índice 
com a meta Plansab desconsidera fatores como não adesão à rede por existência de fonte alternativa ou por 
existência de lançamento indevido em rede de águas pluviais ou córregos.” 

Resposta: 
A comparação entre o índice de cobertura e as metas do Plansab foi utilizada, apenas, para definir uma das 
diretrizes da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia. A universalização do serviço de esgotamento sanitário, 
dada a sua importância para o meio ambiente e para saúde pública, será uma importante balizadora das 
discussões do 2º ciclo de revisão tarifária da Copasa. Mesmo considerando os fatores explicitados pela Copasa, 
fato é que a Companhia não trata os efluentes em todos os municípios que têm concessão do serviço de esgoto. 
Nem mesmo todas as economias nos municípios aludidos possuem acesso à coleta de esgoto. 

 

TEMA: ABORDAGEM GERAL 

C35 
Contribuidor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais /COPASA Serviços de Saneamento Integrado 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copasa e Copanor) 

Resumo da Contribuição: 
“b) Sobre os temas abordados no item "4 - Pauta", em que pese, nesse momento a ARSAE-MG apenas apresentá-
los, é importante ressaltar que, em face à aprovação do Novo Marco regulatório, será fundamental discutir os 
limites dos subsídios concedidos às concessões deficitárias, ações que gerem custos acima da média do mercado, 
visto que a Companhia terá de licitar suas concessões e no processo os novos contratos podem não prever 
recursos extraordinários para subsidiar outras concessões. (...) Importante ressaltar, que um tópico de suma 
importância para o setor, que merece maiores discussões e aprofundamento, se trata da inadimplência e seus 
efeitos adversos para o equilíbrio econômico dos contratos e eficiência do mercado. (...) No tocante ao custo de 
capital, com a premente alteração do Marco Legal do setor de saneamento, por meio do Projeto de Lei Federal 
nº 4.162/2019, as condições de competitividade, não apenas da COPASA MG, mas também das demais 
concessionárias reguladas pela ARSAE-MG, devem ser preservadas. Dessa forma, entendemos que, no momento 
apropriado, discussões acerca do custo de capital e, em especial, da taxa de amortização dos investimentos 
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devem refletir o arcabouço legal e as premissas econômicas e financeira, de um mercado mais competitivo e que, 
ainda, seja capaz de atrair investidores, distintos daqueles observados na primeira revisão tarifária da 
Companhia, mesmo que isso implique na alteração substancial de taxas, índices e parâmetros definidos 
anteriormente. Quanto às demais abordagens da Nota Técnica CRE 01/2020, como se tratam de exposição do 
que se pretende estudar, na fase posterior, momento no qual os detalhes técnicos serão apresentados para 
contribuições, outras contribuições serão feitas quando esses tópicos forem publicados pela ARSAE-MG.” 

Resposta: 
Sugestões acatadas para discussões em maiores detalhes na 2ª fase do processo de consultas, previsto para 
26/10/20 a 11/12/20. 

 

TEMA: CLASSIFICAÇÃO REGULATÓRIA 

C36 
Contribuidor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais /COPASA Serviços de Saneamento Integrado 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copasa e Copanor) 

Resumo da Contribuição: 
“a) Em relação à proposta de glosa da conta "Descontos Concedidos", esclarecemos que as subvenções 
concedidas pela Companhia e autorizadas pela Agência, aos usuários atingidos pelas fortes chuvas que caíram 
no Estado de Minas Gerais são lançadas nessa conta. Dessa forma, considerando que se trataram de auxílios 
regulados e devidamente autorizados, solicitamos que as compensações financeiras, eventualmente não 
realizadas no reajuste tarifário da Companhia sejam consideradas na Revisão Tarifária. Nesse sentido, 
solicitamos a reconsideração de glosa dos valores lançados nessa conta.” 

Resposta: 
Não acatado. A conta referente a descontos concedidos que foi classificada no grupo de glosas foi a conta de 
despesa "Descontos condicionais concedidos" (4397000000). Pelo que verificamos, os descontos referentes às 
chuvas de janeiro estão na conta de receita "(-) Desc. cond. enchen" (3191000003), que não foi glosada. Porém, 
de todo modo, os lançamentos contábeis nas contas de receitas operacionais diretas, inclusive os descontos 
tarifários, não afetam os valores de receita tarifária considerados no cálculo da revisão tarifária, pois estes advêm 
do refaturamento do mercado atendido. Quanto aos descontos concedidos aos usuários afetados pelas chuvas 
de janeiro, estes serão compensados via componente financeiro, conforme acordado previamente. 

 

TEMA: CLASSIFICAÇÃO REGULATÓRIA 

C37 
Contribuidor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais /COPASA Serviços de Saneamento Integrado 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copasa e Copanor) 

Resumo da Contribuição: 
“b) No que trata a conta "Receitas Financeiras", esclarecemos que a "Perda em ativos financeiros (classe 
4396000001)" é apropriada na referida conta, e, por similaridade de tratamento regulatório, da mesma forma 
como a ARSAE-MG trata a "capitalização e ganho dos ativos financeiros" sem efeito na composição das tarifas, 
solicitamos que o montante da perda em ativos financeiros, também não seja considerado, por se tratarem do 
mesmo objeto.” 

Resposta: 
Proposta acatada. 
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C38 
Contribuidor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais /COPASA Serviços de Saneamento Integrado 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copasa e Copanor) 

Resumo da Contribuição: 
“a) Em relação ao item "1" do número"6.3", a ARSAE-MG informa que haverá aplicação de glosa de 100% dos 
valores contabilizados e não encontrados fisicamente. Importante esclarecer que as normas contábeis exigem a 
contabilização dos valores investidos por data de incorporação, dessa forma investimentos em melhorias ou 
ampliações em bens existentes são lançados no Banco Patrimonial em separado, o que não significa que esses 
itens (melhorias e/ou ampliação) não existam. Nesse caso, o Ativo poderia ser considerado como "duplicado", 
mas se trata de respeitar a hierarquia de datas (ativo mais antigo = subitem), visto que o mesmo não pode ser 
agregado ao primeiro ativo.” 

Resposta: 
Para a primeira revisão tarifária, a Arsae-MG solicitou à Copasa a agregação de todos as partes dos ativos ao seu 
subitem principal, este que, por sua vez, é a estrutura mais antiga e original do ativo. Para realizar as vistorias, a 
Agência selecionou apenas o subnível 0 dos ativos de propriedade da Copasa. A glosa de 100% do valor residual 
de ativos reconhecidos como inexistentes por motivo de não serem encontrados in loco ocorreu tomando por 
base somente os ativos principais (subnível 0) pertencentes à Companhia, estendendo sua aplicação ao valor de 
todos os subitens associados. Mas isto não ocorreu sem antes dar à prestadora a oportunidade de oferecer 
justificativas que apontassem a existência do ativo. Portanto, na existência do subitem principal do ativo atestada 
em campo durante a verificação ou comprovada pela Copasa mediante justificativa, o valor residual do ativo e 
de suas partes, quando de propriedade de Copasa, terão seus valores residuais considerados para o cálculo da 
BAR. 

 

TEMA: REGRAS DE GLOSA 

C39 
Contribuidor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais /COPASA Serviços de Saneamento Integrado 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copasa e Copanor) 

Resumo da Contribuição: 
“b) Em relação ao Quadro 1, item (iii) Reservatório de água, em função do preenchimento das colunas "Glosa - 
Revisão 2020-2021" e "Novo Valor Residual Glosado em 31/12/2020" a COPASA MG apresenta dúvida sobre o 
critério utilizado para os ativos inoperantes. De acordo com o tratamento proposto na alínea b do item2 (pg17), 
os percentuais de glosa aplicados na revisão tarifária anterior serão desconsiderados dado que esses ativos não 
serão alvos de vistoria presencial, entretanto, se a glosa anterior foi desconsiderada não ficou claro o 
preenchimento da coluna "Novo Valor Residual Glosado em 31/12/2020" como "não se aplica". Assim sendo, a 
COPASA MG considera serem necessários maiores esclarecimentos sobre os ativos inoperantes, que receberão o 
tratamento descrito na alínea b do item2 (pág17), e em especial quanto ao "Novo Valor Residual Glosado em 
31/12/2020".” 

Resposta: 
No intuito de esclarecer a dúvida, a Arsae-MG alterará as informações da tabela: onde está situada a célula 
denominada "Novo Valor Residual Glosado em 31/12/2020", será alterado seu conteúdo para "Novo Valor 
Residual em 31/12/2020"; na célula correspondente à coluna alterada e na linha associada ao reservatório de 
água, o conteúdo será alterado de "Não se aplica" para "450.000". 
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C40 
Contribuidor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais /COPASA Serviços de Saneamento Integrado 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copasa e Copanor) 

Resumo da Contribuição: 
“Em relação ao "Quadro 2 - Exemplo de Cenário dos Ativos Enterrados Glosados na Primeira Revisão Tarifária", 
entendemos que persistem dúvidas quanto aos valores de 5,00% e 10,00%, apresentados na coluna "Glosa 
(Revisão 2020-2021)", que diferem do parágrafo descrito abaixo do quadro, que diz: "Uma nova verificação de 
ativos é feita, na qual se detectam 6 e 12 pontos de não conformidades para os ativos de água e de esgoto 
respectivamente e, por conseguinte, serão aplicados às redes do município 6% e 12% de glosa".” 

Resposta: 
Quanto ao ponto relacionado ao Quadro 2, o texto está escrito com os percentuais equivocados, portanto, a 
Arsae-MG modificará para: "Uma nova verificação de ativos é feita, na qual se detectam 5 e 10 pontos de não 
conformidades para os ativos de água e de esgoto respectivamente e, por conseguinte, serão aplicados às redes 
do município 5% e 10% de glosa." 

 

TEMA: REGRAS DE GLOSA 

C41 
Contribuidor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais /COPASA Serviços de Saneamento Integrado 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copasa e Copanor) 

Resumo da Contribuição: 
“c) Em relação ao prazo de envio de dados, para finas de glosa, segundo a Agência, a COPASA MG deverá enviar 
à ARSAE-MG o banco patrimonial do 1T12020 atualizado, o cadastro de redes de água e esgoto no formato GIS, 
bem como a planilha de ETA e ETEs referente ao ano de 2019 contendo as informações listadas no anexo I da 
referida nota técnica. (...) Os prazos são descritos na figura abaixo extraída da Nota Técnica considerando como 
ponto de partida o recebimento do ofício da ARSAE MG pela COPASA MG. Como os prazos para envio dos dados 
de ETA e ETEs de 2019 e do Banco Patrimonial do 1T2020 são anteriores a publicação desta Nota Técnica, com 
as regras de glosas que incluem avaliação do prazo de recebimento das informações, sugere-se que não seja 
aplicada glosa referente a esta etapa.” 

Resposta: 
O período de vigência da verificação dos ativos será iniciado somente a partir do envio do ofício que a Arsae-MG 
fará à Copasa e, a partir de seu recebimento pela prestadora, ela terá um prazo para fornecer à Agência os dados 
solicitados. Nesse caso, não importa se os dados são anteriores ou posteriores a essa data e se a Copasa já tenha 
enviado os dados anteriormente. Logo, não ocorrerá glosa antes do recebimento do ofício pela prestadora. Isso 
está claro no trecho situado logo após o fluxograma da Figura 2 - Regra de Glosa. No caso do Banco Patrimonial 
do 1T20, que já foi enviado à Agência, por exemplo, a Copasa terá a chance, durante o período de 20 (vinte) dias 
úteis, de corrigir/adequar eventuais inconsistências constatadas e reenviar o banco patrimonial novamente. Isso 
também vale para os cadastros de redes. 

 

TEMA: ANÁLISE DE PRUDÊNCIA 

C42 
Contribuidor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais /COPASA Serviços de Saneamento Integrado 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copasa e Copanor) 

Resumo da Contribuição: 
“d) Em relação ao item "7 - Análise da Prudência dos Investimentos, prestamos os seguintes esclarecimentos, 
com as respectivas solicitações: (...) A proposta de metodologia apresentada na Nota Técnica CRE 03/2020, 
baseia-se no roteiro utilizado pela COPASA MG nos testes de aplicação do Banco de Preços, e existe consenso 
quanto aos pontos de incompatibilidade entre o Banco Patrimonial e o Banco de Preços Referencial, que 
impossibilitam a definição de procedimentos claros, padronizados e seguros para sua aplicação direta nesse 
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momento. Face ao exposto, a COPASA MG entende ser necessário que a ARSAE-MG leve em consideração na 
avaliação da base de ativos regulatória, as atuais restrições e limitações para a aplicação da Análise da Prudência 
dos Investimentos nesta 2a Revisão Tarifária Periódica e propõe os seguintes ajustes de redação da nota técnica 
relativos às etapas do procedimento descritas na página 21 e no Apêndice da página 24. Pelo exposto, propomos 
a inclusão da redação, em negrito, com as seguintes justificativas. 1- A ARSAE -MG envia à COPASA MG uma lista 
de ativos a serem selecionados e que passarão pela análise de prudência. Esta lista será composta por uma parte 
dos ativos visíveis que iniciaram sua operação a partir de 2017, representativa técnica e economicamente dos 
tipos de ativos constantes do banco de preços e adequadamente dimensionada, em sua quantidade, para o 
prazo estipulado. Justificativa: A COPASA MG entende que a quantidade de ativos selecionados para compor a 
lista deve ser reduzida e objeto de consenso entre a Companhia e a ARSAE-MG, tendo em vista as limitações 
atuais de dados constantes do banco patrimonial e que o prazo requerido para a realização do processo é 
excessivamente extenso, em razão da forma analítica e manual de sua aplicação, conforme demonstrado nos 
testes.” 

Resposta: 
Considerando as solicitações e preocupações manifestadas pela Copasa nas contribuições da Consulta Pública 
18/2020, a Arsae-MG identificou a necessidade de se promover mudanças ao processo proposto na Nota Técnica 
CRE 03/2020, o que demandaria um novo processo de consulta para a sua validação. Portanto, a Arsae-MG optou 
por adiar a definição da metodologia de análise de prudência até que o novo procedimento esteja devidamente 
testado junto à Copasa. Para isso, a Arsae-MG dará continuidade aos trabalhos internos de desenvolvimento 
dessa nova proposta e também aos testes com a Copasa. Apesar da não definição da metodologia ao fim da 
Consulta Pública 18/2020, a Agência não descartou a possibilidade de implementação da análise de prudência 
ainda nesta revisão tarifária ou mesmo ao longo do próximo ciclo tarifário. Tal posicionamento dependerá da 
evolução dos trabalhos da Arsae-MG com a Copasa para a estruturação da nova proposta. Após finalizada, a nova 
metodologia será reapresentada e debatida com a sociedade em consulta pública. 

 

TEMA: ANÁLISE DE PRUDÊNCIA 

C43 
Contribuidor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais /COPASA Serviços de Saneamento Integrado 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copasa e Copanor) 

Resumo da Contribuição: 
“d) Em relação ao item "7 - Análise da Prudência dos Investimentos, prestamos os seguintes esclarecimentos, 
com as respectivas solicitações: (...) Pelo exposto, propomos a inclusão da redação, em negrito, com as seguintes 
justificativas. (...) 2- A COPASA MG realiza o procedimento de análise de dados dos ativos selecionados (mesmo 
processo utilizado como teste, o qual pode ser visualizado no Apêndice. Caso o roteiro descrito no Apêndice não 
seja suficiente para levantamento das informações necessárias, outras fontes de dados poderão ser utilizadas 
para complementar a análise); Justificativa: Nos testes realizados constatou-se que o procedimento de análise 
dos dados pressupõe uma ampla busca de informações na tentativa de identificar os componentes dos ativos. O 
roteiro apresentado no Apêndice descreve de forma macro o processo a ser realizado, contudo outras fontes de 
dados e informações da empresa podem ser utilizadas para complementar a análise”. 

Resposta: 
Considerando as solicitações e preocupações manifestadas pela Copasa nas contribuições da Consulta Pública 
18/2020, a Arsae-MG identificou a necessidade de se promover mudanças ao processo proposto na Nota Técnica 
CRE 03/2020, o que demandaria um novo processo de consulta para a sua validação. Portanto, a Arsae-MG optou 
por adiar a definição da metodologia de análise de prudência até que o novo procedimento esteja devidamente 
testado junto à Copasa. Para isso, a Arsae-MG dará continuidade aos trabalhos internos de desenvolvimento 
dessa nova proposta e também aos testes com a Copasa. Apesar da não definição da metodologia ao fim da 
Consulta Pública 18/2020, a Agência não descartou a possibilidade de implementação da análise de prudência 
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ainda nesta revisão tarifária ou mesmo ao longo do próximo ciclo tarifário. Tal posicionamento dependerá da 
evolução dos trabalhos da Arsae-MG com a Copasa para a estruturação da nova proposta. Após finalizada, a nova 
metodologia será reapresentada e debatida com a sociedade em consulta pública. 

 

TEMA: ANÁLISE DE PRUDÊNCIA 

C44 
Contribuidor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais /COPASA Serviços de Saneamento Integrado 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copasa e Copanor) 

Resumo da Contribuição: 
“d) Em relação ao item "7 - Análise da Prudência dos Investimentos, prestamos os seguintes esclarecimentos, 
com as respectivas solicitações: (...) Pelo exposto, propomos a inclusão da redação, em negrito, com as seguintes 
justificativas. (...)5. A ARSAE-MG aplica os resultados apurados pela auditoria diretamente no banco patrimonial, 
conforme a regra do custo do ativo descrita anteriormente. Caso o valor apurado do ativo seja superior ao valor 
obtido pelo Banco de Preços, a COPASA MG apresentará justificativa técnica a ser submetida à análise e 
aprovação da ARSAE, possibilitando que o valor integral dos investimentos realizados seja reconhecido na base 
regulatória, a partir da confirmação de sua prudência, conforme previsto no fluxograma constante da 
metodologia do Banco de Preços entregue à ARSAE-MG. Justificativa: Tendo em vista garantir a remuneração 
adequada do capital investido e a sustentabilidade da prestação do serviço, e que as obras de engenharia podem 
possuir particularidades construtivas que interferem significativamente em seu custo, é importante destacar que 
após a aplicação da metodologia, se o custo do ativo apurado for superior ao custo do Banco de Preços, a COPASA 
MG poderá apresentar para análise da ARSAE-MG, as justificativas técnicas, conforme previsto no fluxograma 
constante da metodologia do Banco de Preços, aprovada pela agência.” 

Resposta: 
Considerando as solicitações e preocupações manifestadas pela Copasa nas contribuições da Consulta Pública 
18/2020, a Arsae-MG identificou a necessidade de se promover mudanças ao processo proposto na Nota Técnica 
CRE 03/2020, o que demandaria um novo processo de consulta para a sua validação. Portanto, a Arsae-MG optou 
por adiar a definição da metodologia de análise de prudência até que o novo procedimento esteja devidamente 
testado junto à Copasa. Para isso, a Arsae-MG dará continuidade aos trabalhos internos de desenvolvimento 
dessa nova proposta e também aos testes com a Copasa. Apesar da não definição da metodologia ao fim da 
Consulta Pública 18/2020, a Agência não descartou a possibilidade de implementação da análise de prudência 
ainda nesta revisão tarifária ou mesmo ao longo do próximo ciclo tarifário. Tal posicionamento dependerá da 
evolução dos trabalhos da Arsae-MG com a Copasa para a estruturação da nova proposta. Após finalizada, a nova 
metodologia será reapresentada e debatida com a sociedade em consulta pública. 

 

TEMA: SUBSÍDIOS TARIFÁRIOS 

C45 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“Como o próprio corpo técnico da Arsae sabe, além do subsídio cruzado entre municípios, existem outros tipos 
subsídios nas tarifas: entre serviços de água e esgoto; categoria; maiores consumidores e menores consumidores. 
Porém, os subsídios existentes não são transparentes, de modo que não é possível avaliar sua efetividade. Alguns 
argumentam que usuários pobres de municípios ricos subsidiam usuários ricos de municípios pobres, distorcendo 
completamente seu objetivo. A Arsae avançou na transparência de um dos subsídios, instituindo o subsídio 
Copanor, que já foi implícito na tarifa da Copasa, mas do qual agora se tem clareza do montante e da destinação 
e é passível de acompanhamento regulatório. Recomenda-se que seja dada transparência aos demais subsídios 
existentes na atual estrutura tarifária, bem como seja feita uma análise da eficácia dos mesmos.” 

http://www.arsae.mg.gov.br/


 

 

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

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia João Paulo II, 4001 - Prédio Gerais 

5º andar - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte – MG CEP 31630-901 - www.arsae.mg.gov.br 

28 

TEMA: SUBSÍDIOS TARIFÁRIOS 

Resposta: 
Para os trabalhos da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa, a Agência pretende reanalisar e deixar claros os 
percentuais de progressividade adotados para cada faixa tarifária e cada categoria, mostrando a relação de cada 
percentual com a tarifa média do prestador. Desse modo, acreditamos que haverá maior clareza de quais 
usuários subsidiam e quais são subsidiados. Trabalho semelhante foi realizado nas recentes revisões tarifárias do 
Saae de Passos e da Cesama, conforme NT GRT 03/2020 e NT GRT 06/2020, que, respectivamente, abordam as 
metodologias adotadas para os prestadores. Com relação aos subsídios entre água e esgoto e entre municípios, 
a Agência pretende estudar os custos relativos a cada prestação, para que também fiquem mais claros os 
montantes de subsídio estabelecidos. Esse estudo também será fundamental para o estabelecimento de uma 
nova proposta para a estrutura tarifária da Copasa. Finalmente, para o estabelecimento de um novo conjunto de 
incentivos para a promoção do serviço de esgotamento sanitário, a Arsae-MG pretende fazer uma avaliação dos 
mecanismos atualmente utilizados, com destaque para o atual modelo de cobrança pelo serviço. Nesta linha, o 
estudo que pretende identificar de forma mais clara os subsídios atualmente incorridos entre os diferentes 
serviços prestados pela Copasa e será fundamental no desenho do conjunto de incentivos a serem definidos 
nesta revisão tarifária. 

 

TEMA: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS E CONTRATOS 

C46 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“A Lei Federal nº 11.445 de 2007 buscou articular as funções de planejamento, regulação e prestação dos 
serviços. Essencial para o desenvolvimento do setor é a efetivação da articulação entre essas diferentes funções. 
O regulador possui como obrigação formal a fiscalização do cumprimento dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico (PMSBs) na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais (Parágrafo Único, Art. 20, LNSB). 
É importante que os PMSBs sejam utilizados nos processos de revisão tarifária8 de forma a garantir a 
sustentabilidade da prestação dos serviços, apesar das dificuldades técnicas e procedimentais de que isso ocorra 
no âmbito dos prestadores regionais. Entre os municípios com prestação de serviços pela COPASA, 
aproximadamente 52% contam com PMSBs elaborados e 20% estão em processo de elaboração, segundo 
informações da Pesquisa MUNIC IBGE 2017. Todo esse esforço feito pelos municípios poderia ser melhor 
aproveitado e integrado nas atividades da Arsae-MG, promovendo-se uma maior incidência dos titulares nos 
planos de investimento da Copasa. A revisão tarifária representa uma oportunidade de se estruturar esse tipo de 
procedimento. Recomenda-se que a Arsae-MG construa um arcabouço regulatório adequado para essa 
finalidade, isto é, que os titulares, através de seu planejamento, tenham algum tipo de incidência nas decisões 
tomadas pelo regulador e principalmente pelo prestador.” 

Resposta: 
Para esta nova revisão tarifária, a Agência tem buscado a criação de novos mecanismos na estrutura regulatória 
para possibilitar a aplicação de investimentos de maneira mais efetiva. Neste sentido, está sendo proposto o 
desenvolvimento de um mecanismo para que a Copasa tenha incentivos no cumprimento de metas de 
investimentos voltados ao atendimento das necessidades de infraestrutura de cada um dos municípios atendidos 
pela Companhia, e que levam em consideração não apenas indicadores quantitativos e qualitativos da prestação 
de serviço, mas também os próprios instrumentos municipais firmados, tais como contratos de concessões, 
planos municipais de saneamento, entre outros. Essa proposta será levada para consulta pública e suas diretrizes 
serão amplamente debatidas no processo de Revisão Tarifária da Copasa, o que permitirá viabilizar o controle 
social e uma maior participação nos incentivos dados ao prestador na sua tomada decisão de investimentos. 
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C47/C48 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“Sabe-se que, entre as melhores práticas regulatórias, a figura da AIR é considerada ferramenta fundamental 
para os processos de definição de normas regulatórias, inclusive revisões tarifárias. Nesse sentido, recomenda-se 
que a Arsae-MG elabore e discuta com a sociedade uma metodologia para AIR a ser aplicada à 2ª Revisão 
Tarifária (ex-ante ou ex-post), seja do processo todo ou de parte dele, devidamente submetida ao controle social. 
Essa proposta articula-se com a proposta de se realizar uma avaliação ex-post da 1ª Revisão Tarifária, que será 
abordada adiante.” 

“Entendemos que a realização de uma 2ª Revisão Tarifária deve ocorrer, assim, a partir de uma compreensão 
clara das definições regulatórias e dos resultados concretos da 1ª Revisão Tarifária, através de um procedimento 
que pode ser enquadrado na AIR ex-post. É fundamental avaliar os resultados das diferentes opções regulatórias 
adotadas então, de modo a se ter uma percepção mais adequada da empresa, do mercado e das necessidades 
de usuários e não-usuários. Importante, também, lembrar que todo esse processo de avaliação deve ser 
transparente e permitir o controle social, isto é, deve ser discutido com os outros atores. A discussão da pauta da 
revisão com outros atores, exigência legal posta para o regulador, obviamente, passa pela discussão da forma 
como os debates ocorrem. Nesse sentido, recomenda-se que seja feita a inclusão, no processo da revisão tarifária 
proposto pela Arsae-MG, de uma fase de ‘Avaliação da 1ª Revisão Tarifária’, antes que sejam definidas as 
metodologias para os itens da pauta. Nesse caso, o processo da Revisão Tarifária contaria com quatro fases, 
conforme Tabela a seguir ajustada da Nota Técnica CRE 01/2020, devendo as datas ser reprogramadas conforme 
melhor calendário para Arsae-MG. (...)Além disso, recomenda-se que seja apresentado um breve comparativo da 
evolução da empresa no 1º ciclo de revisão, ou seja, como foi a evolução de alguns indicadores: (...) Recomenda-
se, ainda, que tal avaliação seja submetida a um processo de controle social conforme preconizam as melhores 
práticas regulatórias.” 

Resposta: 
Até recentemente, as análises de impacto realizadas pela Arsae-MG para cada assunto a ser normatizado eram 
feitas de forma não padronizada, a depender da necessidade para cada estudo, e às vezes sem registro formal 
de todas as etapas. A partir da publicação da Resolução Conjunta Semad/Arsae/Feam/IEF/Igam nº 2.953/2020, 
a Arsae-MG padronizou o procedimento formal de Análise de Impacto Regulatório ex-ante, com a elaboração de 
um documento modelo com os campos para preenchimento das etapas que serão consideradas obrigatórias 
para todo processo de elaboração de nova norma: (i) identificação do problema que se pretende solucionar; (ii) 
identificação dos atores/grupos afetados; (iii) identificação da base legal que ampara a atuação da Arsae-MG 
sobre o tema; (iv) definição dos objetivos que se pretende alcançar; (v) descrição das possíveis alternativas; (vi) 
exposição dos possíveis impactos de cada alternativa; (vii) comparação das alternativas; (viii) estratégias de 
implementação, fiscalização e monitoramento; e (ix) tomada de subsídios. Em paralelo ao preenchimento desse 
formulário padronizado, continuarão sendo elaboradas notas técnicas e outros documentos necessários ao 
aprofundamento de cada tema, conforme necessidade ou pertinência em cada caso. Não houve discussão 
pública para a definição desse formato padronizado para elaboração de AIR, mas foram observadas as 
recomendações da literatura nacional e internacional. Em breve, a Arsae-MG abrirá uma consulta e audiência 
pública para debater a atualização das regras adotadas pela Agência nos próprios procedimentos de consulta e 
audiência pública. Considerando que a AIR é relacionada ao tema, poderão ser enviadas contribuições nesse 
espaço. De todo modo, os relatórios de AIR elaborados no novo formato serão publicados no site da Arsae-MG, 
e a Agência está sempre aberta ao recebimento de sugestões para melhoria dos trabalhos. Quanto à inserção de 
uma 4ª fase no processo de consultas exclusivamente para avaliação dos resultados da 1ª revisão tarifária, não 
haverá tempo hábil, mas a referida avaliação não deixará de ser feita. Ao longo dos próximos três meses, que 
antecedem o início da próxima fase, a equipe técnica avaliará exaustivamente as possibilidades de 
aprimoramento e mudanças nas metodologias adotadas, processo que envolverá, necessariamente, a avaliação 
dos impactos observados no atual ciclo. Durante esse período, também serão realizadas reuniões técnicas 
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específicas para debater cada tema com especialistas nas respectivas áreas. Conforme pertinência para cada 
tema, essas reuniões irão contemplar a apresentação e avaliação dos impactos percebidos nos 3 anos já 
transcorridos deste ciclo. Por fim, embora isso já ocorrerá naturalmente nas notas técnicas referentes a cada 
tema, será avaliada a sugestão de publicar um documento contendo o comparativo da evolução da empresa no 
1º ciclo de revisão tarifária. 

 

TEMA: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

C49 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“Outro princípio fundamental dos DHAE e que, também com base na Lei 11.445 se insere no contexto da 
regulação, é a transparência e acesso às informações, tema igualmente central para o compliance regulatório. 
Para preparar esta contribuição, consultamos diversas fontes relacionadas, principalmente nos sítios eletrônicos 
da Arsae-MG, Copasa e Copanor. Embora algumas informações estejam disponíveis, muitas vezes elas não estão 
em formatos adequados, são difíceis de encontrar no próprio site e dificultam a realização de análises embasadas. 
Para que se possa falar efetivamente em transparência, não basta que haja relatórios online. É importante que 
as informações e dados estejam acessíveis e amigáveis tempestivamente para permitir participação de todos os 
interessados. Recomenda-se que a Arsae-MG avalie sua política de transparência, de acordo com as melhores 
práticas no setor, e promova os aprimoramentos identificados como necessários para que, de fato, a informação 
relevante chegue aos interlocutores relevantes, no tempo certo e na forma adequada.” 

Resposta: 
Entendemos a manifestação exposta e acreditamos que toda melhoria no processo de transparência, difusão de 
informações e relacionamento com o público pode e deve ser buscada. Este trabalho é uma das metas que vem 
sendo arduamente buscada pela atual gestão da Agência, a exemplo da facilitação do acesso a informações 
através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, que tem facilitado imensamente o acesso a processos 
administrativos. Sobre a disposição das informações e documentos constantes do endereço eletrônico 
institucional da Agência, iremos avaliar, juntamente com a Assessoria de Comunicação, o que pode ser feito para 
facilitar a divulgação de informações e documentos, aprimorando os processos de transparência e comunicação. 

 

TEMA: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

C50 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“Entendemos as dificuldades metodológicas de se realizar um processo de revisão tarifária realmente 
participativo, ainda mais em um contexto de epidemia na qual vivemos. Entretanto é fundamental nesse cenário 
repensar estratégias para garantir uma ampla e qualificada participação da sociedade, de forma que tenha 
participação ativa não apenas de grupos da área técnica, mas também de movimentos e organizações populares 
que possam trazer e contribuir com temas e discussões de interesse tanto dos usuários como da população 
historicamente excluída de um acesso adequado aos serviços de saneamento. Assim, pode ser importante pensar 
estratégia de comunicação distintas de forma a facilitar o acesso a informações e uma maior e melhor discussão 
sobre os temas a serem tratados na revisão. Nesse sentido, recomenda-se:  • Adotar linguagem mais acessível, 
de maneira a permitir o debate e ampliação da participação; • Elaborar material de comunicação com uma 
linguagem menos técnica, explicitando tanto à importância da revisão tarifária, bem como os principais temas a 
serem tratados ao longo da revisão; • Realizar divulgação prévia das datas de reuniões da DC que discutirá e 
deliberará sobre as contribuições; • Disponibilizar informações de maneira acessível e tempestiva para 
possibilitar a efetiva participação social.” 
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Resposta: 
A Arsae-MG vem empreendendo maiores esforços com o objetivo de melhorar a comunicação com o público em 
geral. Pode-se destacar como aperfeiçoamento das estratégias de comunicação o maior engajamento e aumento 
das atividades nas redes sociais, a melhoria da interlocução com canais de imprensa privados para aumento da 
exposição das informações regulatórias da Agência e o lançamento do Projeto Conheça a ARSAE, cujo objetivo é 
apresentar para o público geral as atividades da Arsae-MG de forma clara e de fácil entendimento. Destaca-se, 
ainda, que todas as notas técnicas da revisão tarifária, que são os documentos oficiais da Agência que dão 
publicidade aos estudos e análises técnicas, são publicadas no site da Arsae-MG e submetidas a 
consulta/audiência pública, permitindo a participação por meio de envio de contribuições via e-mail e também 
durante as sessões presenciais. Além dos processos de consulta e de audiência apresentados, a Arsae-MG irá 
promover reuniões técnicas para determinados temas em que se promoverá o debate e a proposição de 
especialistas, com o objetivo de desenvolver metodologias mais bem fundamentadas e mais efetivas para a 
promoção da universalização e melhoria na prestação dos serviços regulados. Por fim, a Arsae-MG acata a 
sugestão e seguirá empreendendo esforços para conferir maior clareza e simplicidade às informações técnicas, 
buscando abordagens e mídias que facilitem o acesso e principalmente a compreensão por parte da população 
em geral. 

 

TEMA: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS E CONTRATOS 

C51 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“Mais uma vez, a Arsae inovou ao forçar a introdução da temática da proteção de mananciais na agenda dos 
prestadores regulados, principalmente da Copasa. Embora saneamento e gerenciamento de recursos hídricos 
sejam temas e pertençam a setores distintos, a sinergia entre ambos é óbvia. A aproximação da Arsae-MG com 
o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Igam, no âmbito do Sisema pode representar uma oportunidade. 
Recomenda-se que Arsae-MG e Igam realizem uma análise consistente da relação entre os investimentos feitos 
pela empresa com um monitoramento hidrológico e com eventuais resultados finalísticos. Recomenda-se, ainda, 
que a Arsae-MG exija da Copasa uma maior transparência com relação aos critérios para seleção e cronograma 
de atendimento aos municípios.” 

Resposta: 
Para o aprimoramento do programa de proteção de mananciais reconhecido nas tarifas da Copasa, a Arsae-MG 
pretende promover discussões relacionadas ao tema, tanto no formato de reunião técnica quanto na próxima 
consulta pública da revisão. Portanto, dentre as melhorias a serem debatidas, é possível incluir uma maior 
transparência por parte da Copasa na seleção e no cronograma de implementação dos Colmeias e do 
financiamento de ações nos municípios. A Arsae-MG também envidará esforços para a construção de uma 
análise mais completa dos resultados alcançados pelo programa de proteção de mananciais financiado pelas 
tarifas da Copasa. Até então, o acompanhamento feito pela Agência vinha sendo concentrado na execução 
financeira do programa pela Copasa, o que pode ser observado nos relatórios de fiscalização periódica do 
prestador, desenvolvidos pela Gerência de Fiscalização Econômica. 

 

TEMA: SUBSÍDIOS TARIFÁRIOS 

C52 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“A estrutura tarifária em blocos progressivos é praticamente a única utilizada no Brasil, seja com um bloco inicial 
de consumo mínimo, seja com uma parcela fixa, como é o caso da Copasa. Essa forma de cobrança tem sido 
objeto de questionamento jurídico, mesmo que alguns entendimentos firmados em jurisprudências não tenham 
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fundamento econômico. Além disso, e mais importante, alguns estudos vem mostrando que a estrutura por 
blocos crescentes não cumpre bem o objetivo de equidade tarifária, uma vez que partem da premissa que os mais 
ricos possuem maior consumo, o que não tem validação científica. Nesse sentido, recomenda-se: • Que seja 
verificado se, de fato, há alguma relação entre renda e nível de consumo e que sejam estudadas e avaliadas 
outras formas de estruturas tarifárias, especialmente no sentido de eliminar a cobrança da tarifa fixa e diminuir 
a progressividade, no sentido de corrigir distorções eventualmente identificadas;” 

Resposta: 
A Agência entende que uma tarifação que levasse em conta o consumo per capita não promoveria uma distorção 
tarifária relativa ao número de moradores por domicílio, no que tange à progressividade. Entretanto, é um 
modelo de muito difícil implementação, dada a defasagem das bases de dados populacionais relativas a 
moradores por domicílio. Desse modo, embora a Arsae-MG concorde que há problemas na tarifação por blocos 
progressivos, entende que é a alternativa mais viável no momento, cumprindo bem o papel de incentivar o 
consumo consciente. Além disso, as análises realizadas pela Agência demonstraram não haver grande 
discrepância entre o número de moradores por domicílio de diferentes faixas de renda (mediana e média entre 
3 e 4 moradores para categoria Social e Residencial), o que ameniza a distorção causada pelo modelo. Conforme 
apontado na contribuição, de fato não há evidência que suporte a premissa de que o consumo é mais elevado 
para usuários de maior renda. Observando especificamente o caso da Copasa, o que se vê são consumos médios 
muito próximos para as categorias Social e Residencial, sendo, respectivamente 10m³ e 9m³. Entretanto, o 
subsídio concedido para famílias de baixa renda é maior do que 50%, de modo que eventual distorção causada 
pela diferença de consumo relacionada ao número de moradores por domicílio é consideravelmente minimizada. 
Além disso, ainda em 2020, a Agência pretende aprofundar os benefícios para usuários em situação de extrema 
pobreza e pobreza. Destaca-se também que, mesmo sem a premissa de que maiores consumos estão associados 
a maiores rendas, a progressividade das tarifas atenderia, em tese, ao objetivo de reduzir consumos supérfluos. 
Logo, a justificativa para a progressividade das tarifas está mais pautada sobre uma hipótese de utilização da 
água do que sobre a renda das famílias. Com relação à cobrança fixa, a Arsae-MG modificou a estrutura tarifária 
de todos os prestadores regulados, substituindo a cobrança de 'consumo mínimo' pela cobrança a partir da tarifa 
fixa. Essa modificação também foi realizada para incentivar o consumo consciente, uma vez que no modelo 
anterior, havia grandes distorções de, por exemplo, usuários que nada consumiam pagarem o mesmo montante 
fixo que usuários que consumiam 30m³ (categoria industrial da Cesama, na época). A instituição da tarifa fixa faz 
com que todos paguem uma parte fixa, e todo o consumo seja cobrada via tarifa variável. A extinção da cobrança 
da tarifa fixa, conforme proposto, não é viável, visto que sua existência se dá justamente para cobrir ainda que 
parcialmente os custos de infraestrutura básicos do prestador, custos esses que, mesmo que o usuário nada 
consuma, continuam existindo. Por fim, os percentuais de progressividade atualmente adotados serão revistos, 
podendo sofrer modificações, se observada sua inadequação. 

 

TEMA: TARIFAS DE ESGOTO TEMA: SUBSÍDIOS TARIFÁRIOS 

C53/C54 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“Nesse sentido, recomenda-se: (...) • Em relação à possibilidade de tarifa única sem distinção entre água e esgoto, 
que sejam estudados e propostos mecanismos para equilibrar eventuais distorções decorrentes da cobrança de 
tarifa única em locais com prestação apenas de abastecimento de água ou com níveis distintos de serviço de 
esgoto (coleta, afastamento, tratamento, tratamento eficaz);” 

Resposta: 
Quanto à possibilidade de adoção de tarifação única, sem distinção entre os serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, a Arsae-MG entende que esta é uma proposta que pode ajudar na adesão completa 
dos usuários aos serviços oferecidos. No atual cenário percebe-se, em vários municípios, uma baixa adesão à 
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rede pública de esgoto, mesmo em casos de municípios que possuem estações de tratamento capazes de tratar 
todo o esgoto gerado e redes coletoras disponíveis. A diferenciação tarifária entre água e esgoto e também entre 
coleta e tratamento dos esgotos impõe aumento de fatura quando o usuário passa a receber os serviços de 
esgotamento sanitário. Nesse sentido, os usuários se mostram menos propensos a aderir às redes públicas de 
esgotamento sanitário. Nesse caso, se fosse implantada uma tarifa única, o usuário que já faz uso do serviço de 
abastecimento de água estaria incentivado automaticamente a solicitar pelo serviço de esgotamento, 
propiciando uma maior adesão às redes. Entretanto, como foi discutido na Nota Técnica CRE 01/2020, entende-
se que o modelo de tarifação única tem suas limitações, uma vez que os usuários podem acabar pagando tarifas 
maiores do que os benefícios que eles são capazes de perceber. Além disso este modelo pode causar um grande 
impacto tarifário para os usuários que hoje só possuem o serviço de abastecimento de água. Para mitigar esse 
aspecto, entende-se que seria interessante adotar uma cobrança regionalizada, porém a Arsae-MG ainda precisa 
realizar estudos sobre este assunto. Ainda é importante destacar que esta é apenas uma das três possíveis 
abordagens de revisão da tarifação pela prestação de serviços de esgotamento sanitário apresentadas na Nota 
Técnica CRE 01/2020. Todas elas serão discutidas com maior profundidade na 2ª fase do processo de consultas 
das presentes revisões tarifárias, procurando abordar melhor os benefícios e malefícios de cada uma delas. 

 

TEMA: MODICIDADE TARIFÁRIA 

C55 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“Nesse sentido, recomenda-se: (...) • Que sejam revistos critérios regulatórios para incorporação de 
infraestruturas construídas com recursos não onerosos, de modo a eliminar subsídios indesejados. Alguns 
municípios viabilizam acesso a recursos não onerosos, geralmente via FUNASA, que seleciona localidades 
beneficiadas com base em critérios justamente de renda dos usuários dos serviços (IDH do município, por 
exemplo). No entanto, embora tais recursos sejam contabilizados como não onerosos, o benefício é distribuído a 
toda a população atendida pela Copasa, ou seja, municípios com baixo IDH podem estar subsidiando municípios 
com maior IDH.” 

Resposta: 
Os investimentos realizados com recursos não onerosos são os ativos da prestação de serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário que foram obtidos por doações, subvenções governamentais ou antecipados 
pelos usuários via tarifa. Os ativos que foram obtidos por investimentos não onerosos, desde a primeira revisão 
tarifária da Copasa são considerados Fora da Base de Ativos Regulatória (FBR). Isso significa que esses ativos não 
são considerados na tarifa nem para fins de remuneração, nem para fins de amortização e depreciação. Portanto, 
não oneram a tarifa absolutamente, regra que contribui para a modicidade tarifária. Ressalta-se que a atual 
metodologia de cálculo tarifário aplicado pela Arsae-MG obedece o princípio da modicidade tarifária, o que pode 
ser observado pela aplicação da remuneração pelos custos operacionais eficientes, pela exclusão da 
remuneração de ativos paralisados ou ociosos e pela aplicação dos incentivos tarifários do Fator de 
Produtividade, Fator de Desempenho e Fator Incentivo ao Controle de Perdas. Esses elementos que compõem a 
tarifa visam estimular o aumento da eficiência e qualidade da empresa, assim como o repasse e 
compartilhamento dos ganhos de eficiência para o consumidor por meio de reduções tarifárias. Dessa forma, se 
as obras realizadas com recursos não onerosos gerarem ganhos, eles serão incorporados em forma de redução 
das tarifas no ciclo seguinte, pois o custo total alocado será menor. Portanto, eventuais ganhos da prestadora de 
serviços com o uso de recursos não onerosos tendem a ser pouco duradouros e pequenos. Ademais, as tarifas 
da Copasa são as mesmas para todos os municípios em que opera, uma vez que o cálculo tarifário observa o 
conjunto dos municípios e dos serviços prestados de água e esgoto. Assim, municípios que possuem 
proporcionalmente mais investimentos não onerosos terão a mesma tarifa dos demais. Não se trata de 
remuneração ou subsídio desses investimentos. Ocorre que os investimentos não onerosos em um município 
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contribuem para a modicidade tarifária em todos os municípios operados pela prestadora. Portanto, a Arsae-MG 
entende a importância de estudar mais a existência de subsídios entre municípios e entre serviços para aumentar 
a transparência e reduzir eventuais distorções. 

 

TEMA: ODS 6 

C56 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“O fundamento dos DHAE é a dignidade da pessoa humana. Em sociedades desiguais como a nossa, o 
atendimento com água e esgoto às populações vulneráveis, ainda que com níveis básicos de serviço, é, ainda, o 
grande desafio a ser encarado pelos atores do setor de saneamento e pela sociedade em geral. (...) Os titulares 
têm seguramente um papel central na definição de políticas para essas populações, incluindo saneamento básico, 
mas os reguladores também têm de estabelecer incentivos para os prestadores ampliarem o acesso aos serviços, 
sem que isso pese na capacidade de pagamento desses atores, contribuindo dentro de seu escopo de atuação 
para a universalização dos serviços. Vale lembrar que a empresa obtém uma concessão para operar os serviços 
dentro de uma área determinada, isto é, a empresa obriga-se a prestar o serviço, da forma como for. Recomenda-
se que a Arsae-MG exija o cumprimento pela Copasa de suas obrigações legais e contratuais.” 

Resposta: 
Ao longo dos anos, a Arsae-MG tem envidado diversos esforços a fim de que os contratos firmados pela Copasa 
sejam executados em sua plenitude. Através dos trabalhos de regulação e, especialmente, de fiscalização, a 
Agência reguladora procurou endereçar de alguma forma os problemas de descumprimento de contrato 
identificados. Associado a este esforço, a Arsae-MG contará, a partir de 20 de julho de 2020, com a vigência da 
Resolução de Sanções aos Prestadores de Serviço. Tal instrumento também auxiliará para que a Copasa cumpra 
as metas e os acordos firmados nos contratos de programa e de concessão. Portanto, a atuação da Arsae-MG 
junto à Copasa para o cumprimento de seus contratos perpassa não somente os trabalhos da regulação 
econômica, mas também seus trabalhos em distintas frentes, como, por exemplo, a realização de mediações 
entre prestador e município. De todo modo, a observação de descumprimentos contratuais e dos municípios 
com significativos déficits de investimento pode servir como orientação para o desenho de mecanismos de 
incentivos tarifários. Nessa linha, também podemos considerar as tratativas regulatórias para garantia do 
abastecimento de água para populações mais pobres e vulneráveis. Idealmente, pode se considerar que devem 
ser disponibilizados serviços básicos gratuitos de água e de esgotamento sanitário em espaços públicos em que 
há população em situação de rua e em áreas de vulnerabilidade social. No entanto, para que isso seja possível, 
entende-se que deve haver uma articulação entre poder concedente e prestador de serviços, uma vez que não 
existem diretrizes claras a serem adotadas quanto a esse tipo de serviço gratuito nos contratos de concessão ou 
programa firmados entre as partes. Em tese, esta articulação poderia ser promovida pela Agência Reguladora. 
Nesse sentido, não só a abordagem dada pela regulação econômica numa revisão tarifária seria suficiente para 
a solução da questão. Outras formas de atuação do ente regulador deveriam ser elaboradas para o 
endereçamento desta questão. A Arsae-MG continua aberta a sugestões de encaminhamento desta questão no 
âmbito desta revisão tarifária. 

 

TEMA: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

C57 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“É importante, ainda, aprofundar os estudos e as possibilidades regulatórias para atendimento a esse requisito 
dos DHAE, com foco nas populações mais pobres e vulneráveis. Distintas perspectivas podem ser avaliadas, tais 
como a lógica do mínimo vital utilizado na Colômbia13, África do Sul e outros locais como alternativa para 
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questão de affordability. Vale ressaltar a importância de o regulador avaliar iniciativas como o hidrômetro 
desenvolvido na Copasa, que permite a entrega de um volume mínimo diário de água para usuários 
inadimplentes. (...) Nesse sentido, recomenda-se que seja retomado, analisado e discutido com a sociedade o 
projeto piloto da Copasa para uso de hidrômetro que controla volume de água e permite o fim da prática do 
corte, proibida pelo marco legal dos DHAE.” 

Resposta: 
O projeto piloto desenvolvido encontra-se em fase de avaliação quanto à sua efetividade em relação aos 
benefícios e objetivos propostos, assim como os investimentos e custos envolvidos. Caso este novo modelo de 
hidrômetro se mostre efetivo após a avaliação do projeto piloto, a Arsae-MG identificará a melhor forma de 
regulamentar seu uso. Contudo, essa eventual regulamentação se dará em processo distinto da revisão tarifária. 

 

TEMA: APRIMORAMENTO DA TARIFA SOCIAL 

C58 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“Diretamente relacionado a esse tema, mas indo além da pauta da revisão tarifária, é importante considerar a 
conjuntura econômica e social que o país vive e que está se agravando com a consequências da epidemia de 
Covid-19. Nesse cenário de agravamento das desigualdades e de aumento da pobreza, a tarifa social ganha um 
papel de destaque. Recomenda-se que sejam discutidos os critérios de enquadramento para acessar essa tarifa, 
para torna-los mais flexíveis e permitir a inclusão de outras situações como desemprego temporário, trabalho 
informal, invalidez permanente ou temporária, etc., para além dos critérios de enquadramento no CadÚnico. 
Ainda, recomenda-se analisar se apenas o uso dos dados do CadÚnico seria suficiente e sobre quais outros bancos 
de dados devem ser considerados para um aumento do alcance da tarifa social.” 

Resposta: 
A Arsae-MG entende que a renda é o critério mais simples e preciso para concessão do benefício da tarifa social. 
De maneira geral, ela abrange todos os critérios abordados na contribuição, visto que, tanto usuários em situação 
de desemprego temporário, quanto em trabalho informal ou invalidez, que tenham a renda per capita reduzida 
para menos do que 1/2 salário mínimo per capita, podem se cadastrar no CadÚnico, e receber o benefício da 
tarifa social. Atualmente, o alcance do benefício está muito relacionado aos esforços de cadastramento dos 
prestadores, e não à baixa abrangência do critério, que é consideravelmente amplo. Entretanto, a Agência 
pretende aprofundar os benefícios da tarifa social, de modo que está previsto na Agenda Regulatória de 2020 o 
desenvolvimento de uma resolução específica para o aprimoramento da Tarifa Social. Esse trabalho prevê, entre 
outras medidas, o aprofundamento dos subsídios tarifários para usuários em situação de extrema pobreza e 
pobreza (atualmente com rendas até R$89 e R$178 per capita, respectivamente). Para esses usuários, espera-se 
que sejam concedidos subsídios em percentuais elevados, de modo que as tarifas cobradas sejam compatíveis 
com suas rendas e que o indicador de capacidade de pagamento desses usuários seja respeitado. 

 

TEMA: SUBSÍDIOS TARIFÁRIOS 

C59 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“O caminho para a universalização e o enfrentamento das desigualdades no acesso ao saneamento, tão caro 
para à agenda dos ODS como no DHAE, passa necessariamente por promover a ampliação da cobertura em 
grupos historicamente excluídos como à população rural. Em muitos dos municípios onde a Copasa atua na sede, 
há deficiências na área rural. Nesse sentido, a revisão tarifária pode ser um momento de discutir sobre estratégias 
para avançar também no saneamento rural, tomando como base o Programa Nacional de Saneamento Rural 
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(PNSR) e promovendo não apenas reflexões sobre a COPANOR, como também em como o subsídio cruzado da 
COPASA deve ser pensado como forma de promoção de ampliação da cobertura em áreas rurais. Recomenda-se 
que a Arsae-MG realize estudos para subsidiar a performance da COPANOR, de forma a avaliar a evolução ou 
não da prestação do serviço. Outro debate necessário durante à revisão tarifária passa por refletir sobre as 
capacidades e limitações do desenho adotado para a COPANOR e alternativas para o seu futuro.” 

Resposta: 
No âmbito da atividade de regulação tarifária da Copasa e Copanor, a Arsae-MG instituiu nas revisões tarifárias 
uma única estrutura tarifária para cada prestador de serviço, independente do município, distrito ou área de 
atendimento. Essa configuração de política tarifária implica que haverá um subsídio para os usuários residentes 
em áreas rurais, uma vez que, nestas áreas, os custos operacionais e os investimentos são mais caros em relação 
a localidades com maior adensamento populacional. No entanto, esse mecanismo se limita aos municípios e 
distritos atendidos pela Copasa e pela Copanor de acordo com seus contratos de concessão, deixando de fora as 
localidades não abrangidas nos contratos. Destaca-se que a inclusão de mecanismos de gerenciamento dos 
novos investimentos da Copasa e Copanor, como discutido na NT CRE 01/2020, pode permitir uma maior 
participação e controle social sobre a aplicação dos recursos dessas empresas, podendo inclusive resultar em 
maior enfoque nos investimentos em áreas rurais. Em relação à Copanor, a metodologia de revisão tarifária será 
apresentada na 2ª fase deste processo. Ressalta-se que o processo de revisão tarifária consiste na reavaliação 
das condições da prestação dos serviços e de mercado, havendo a reconstrução do nível de receita do prestador, 
a fim de cobrir os custos eficientes e a remuneração justa dos investimentos. É inerente a esse processo analisar 
a evolução dos serviços prestados pela Copanor e avaliar melhorias no desenho tarifário com vistas a atingir os 
objetivos de universalização com modicidade tarifária e equilíbrio econômico-financeiro. Juntamente com a 
discussão da Revisão Tarifária da Copanor, a Arsae-MG também debaterá melhorias sobre o Subsídio Tarifário 
da Copanor nos diferentes aspectos que perpassam este mecanismo, sendo pertinente a avaliação dos efeitos e 
possibilidades que o subsídio traz para o saneamento de áreas rurais. Finalmente, por mais que os processos de 
revisão tarifária da Copasa e da Copanor sejam o momento adequado para se avaliar os méritos e os deméritos 
do desenho institucional adotado para as prestadoras de serviço de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, uma orientação definitiva para o saneamento do Norte e Nordeste de Minas, bem como para o 
saneamento de área rurais do Estado só partirá de uma decisão de política pública do Governo do Estado de 
Minas Gerais, que pode ser consubstanciado no Plano Estadual de Saneamento Básico. 

 

TEMA: REPASSE TARIFÁRIO A FUNDOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO 

C60 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“Embora não seja obrigação formal da Arsae-MG, recomenda-se que a Agência tenha maior participação no 
processo: • Elaboração de materiais para subsidiar os municípios, tanto técnico quanto econômico-financeiros e 
de prestação de contas; • Realização de encontros anuais dos municípios para troca de experiências, com a 
participação de diversos atores do setor, além de Ministério Público, Tribunal de Contas e outros.” 

Resposta: 
A Arsae-MG considera as contribuições muito interessantes, especialmente em relação à realização de encontros 
dos municípios para a troca de experiências. Na construção da proposta desta revisão tarifária, iremos avaliar a 
inclusão destes itens. No entanto, vale destacar que o site da Arsae-MG dispõe de todas as informações 
relevantes para a habilitação dos fundos municipais de saneamento básico (FMSB). Ademais, a Agência 
disponibiliza para os municípios modelos para projetos de lei de constituição de fundo especial e modelos para 
os decretos de regulamentação dos referidos fundos. A Arsae-MG, porém, reconhece as dificuldades dos 
municípios, especialmente os de menor porte, na utilização dos recursos e na prestação de contas dos valores 
geridos. A Arsae-MG está envidando esforços para ajudar os municípios e está discutindo internamente a 
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preparação de outros documentos e cartilhas para orientar os gestores dos FMSB. Além disso, a Agência irá, no 
segundo semestre deste ano, intensificar as ações de apoio e divulgação dos FMSB. 

 

TEMA: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

C61 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“A proposta de inclusão de recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação é louvável. Como complemento 
às questões já pontuadas na Nota Técnica, recomenda-se que esses recursos não sejam geridos pela Copasa, pois 
o interesse das pesquisas vai além do interesse da Concessionária. Devem ser contemplados também temas 
relacionados a políticas pública e gestão dos serviços, como vários tratados aqui.” 

Resposta: 
É fundamental para o sucesso do programa de PDI que se estabeleça uma interação entre a Copasa, agências de 
fomento e universidades, de forma que os recursos sejam utilizados não apenas internamente pelo prestador, 
como também por pesquisadores e acadêmicos não vinculados à Companhia. A Arsae-MG avaliará esta diretriz 
para a construção dos mecanismos de funcionamento do programa de PDI. 

 

TEMA: ODS 6 

C62 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“As desigualdades no acesso ao saneamento são bastante acentuadas entre diversos subgrupos populacionais: 
cor da pele, situação socioeconômica, escolaridade, entre outros, sendo que pessoas em situação de 
vulnerabilidade acumulam, ao mesmo tempo, diferentes dimensões de desigualdade, o que aumenta ainda mais 
as chances de serem privadas dos serviços16. Nesse contexto, e seguindo o lema dos ODS de que “ninguém seja 
deixado para trás”, recomenda-se que seja criado, no contexto da Revisão Tarifária da Copasa, um observatório 
das desigualdades no acesso aos serviços, para subsidiar não só a atividade regulatória da Agência, como a 
formulação e avaliação de políticas públicas por outros órgãos.” 

 
 
Resposta: 
A Arsae-MG acata a proposta e avaliará qual a melhor maneira de apresentar um panorama da desigualdade de 
acesso aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Importante destacar os trabalhos do 
ProSun, iniciativa da Arsae-MG de “Regulação por Exposição”, que divulga os indicadores de desempenho dos 
prestadores regulados nos diferentes municípios, incluindo a apresentação de mapas interativos que permitem 
fácil visualização das desigualdades regionais. A página do ProSun pode ser acessada a partir do site da Agência 
ou na plataforma externa: https://estatisticocastro.shinyapps.io/prosun2. Atualmente, a Arsae-MG está com 
trabalhos internos para aprimoramento do ProSun. Assim como para a revisão tarifária, a metodologia 
aprimorada do ProSun será debatida em consultas públicas. 

 

TEMA: CUSTOS DE CAPITAL 

C63/C64 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 

http://www.arsae.mg.gov.br/
https://estatisticocastro.shinyapps.io/prosun2
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TEMA: CUSTOS DE CAPITAL 

“Em suma, a distribuição extraordinária de proventos (dividendos ou JCP) evidencia que a companhia tem menor 
necessidade de receita requerida, de tal forma que menores lucros não afetariam seu equilíbrio econômico-
financeiro. Dadas as consequências das práticas de gestão apontadas acima, recomenda-se que se estabeleçam 
mecanismos regulatórios que garantam, até se universalizar o acesso aos serviços, que os proventos públicos 
retirados pelo governo estadual sejam mantidos “dentro do sistema”, ou reinvestidos integralmente. Esta direção 
geral pode ser especificada da seguinte forma: 1) Que a ARSAE-MG considere explicitamente a questão da 
distribuição extraordinária de proventos (dividendos e JCP) na pauta da atual Revisão Tarifária e que a questão 
seja objeto de discussões públicas. 2) Que seja elaborada uma regra regulatória que crie incentivos à 
universalização do saneamento levando em consideração as definições da concessionária referentes à 
distribuição de dividendos e JCP. Uma sugestão é aplicação de uma regra tal que: • Se a COPASA ultrapassar o 
valor obrigatório de 25% de distribuição de lucros, distribuindo proventos extraordinários, esse montante 
(atualizado) será compensado no reajuste tarifário seguinte, por meio de componentes financeiros, de modo a 
reduzir a receita tarifária requerida pela companhia. A apuração pode ser feita anualmente, com mecanismo de 
fiscalização econômica similar ao já adotado pela Arsae-MG no acompanhamento de programas especiais (como 
o Pró-Mananciais) e outros itens cabíveis de compensação anual. Essa regra pode ter validade até que se alcance 
a universalização dos serviços de água e esgoto tratados.” 

Resposta: 
Conforme esclarecido a seguir, na resposta ao item 2, a regulação não pode proibir a distribuição de proventos 
pela Copasa, nem pode restringir a utilização dos recursos pelo Governo. Porém, a questão pode sim ser objeto 
de discussões públicas e será, ainda que inserida dentro de outras discussões, relacionadas principalmente aos 
mecanismos de incentivo ao cumprimento de metas de universalização. Assim, não é possível adotar um 
incentivo à universalização da forma proposta. Para justificar essa impossibilidade, é necessário esclarecer 
primeiramente que a tarifa da Copasa é construída de modo que o faturamento total seja suficiente para cobrir 
os custos eficientes necessários à prestação dos serviços. Dentre esses custos, estão os custos de capital, que se 
referem à remuneração e amortização dos investimentos realizados pela Copasa. Ou seja, a tarifa não antecipa 
recursos para a realização dos investimentos, mas apenas amortiza e remunera os investimentos realizados pelo 
prestador com capital próprio (acionistas) ou de terceiros (empréstimos, financiamentos, debêntures). É como 
se os usuários contratassem um empréstimo com a Copasa e pagassem as parcelas (amortização do principal + 
juros) por meio das tarifas. Logo, esse recurso pago ao prestador pelos investimentos já realizados pertence ao 
prestador, é um capital próprio. Parte desse capital será utilizado pelo prestador para pagar os custos que 
incorreu para captar os recursos que investiu. A regulação busca induzir o reinvestimento do valor restante com 
posterior retorno em forma de nova amortização e remuneração nas tarifas, mas não pode obrigá-lo. Por outro 
lado, é claro que a distribuição de proventos acima do mínimo obrigatório em um cenário ainda distante da 
universalização é reprovável, e a Arsae-MG buscará desincentivar tal prática aplicando mecanismos de prêmio e 
punição diante do alcance ou não das metas regulatórias estipuladas, as quais deverão guardar coerência com 
as metas do PlanSab e do novo marco regulatório. Outras formas de se desincentivar uma distribuição de 
proventos acima do mínimo obrigatório poderão ser construídas e consideradas ao longo deste processo de 
revisão. 

 

TEMA: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS E CONTRATOS 

C65 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“3) Que seja criado um mecanismo que incentive o controle social e a participação na decisão dos investimentos 
realizados pela Copasa para os investimentos futuros, especialmente os que não estiverem claramente definidos 
no PMSB e nos contratos (para os que possuem metas claramente definidas).” 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS E CONTRATOS 

Resposta: 
Para esta nova revisão tarifária a Agência tem buscado a criação de novos mecanismos na estrutura regulatória 
para possibilitar a aplicação de investimentos por parte da Copasa de maneira mais efetiva para universalização 
dos serviços. Neste sentido, está sendo proposto o desenvolvimento de um mecanismo para que a Copasa tenha 
incentivos no cumprimento de metas de investimentos voltados ao atendimento das necessidades de 
infraestrutura de cada um dos municípios atendidos pela Companhia, e que levam em consideração não apenas 
indicadores quantitativos e qualitativos da prestação de serviço, mas também os próprios instrumentos 
municipais firmados, tais como contratos de concessões, planos municipais de saneamento, entre outros. Essa 
proposta será levada para Consulta Pública e suas diretrizes serão amplamente debatidas no processo de Revisão 
Tarifária da Copasa, o que permitirá viabilizar o controle social e uma maior participação nos incentivos dados 
ao prestador na sua tomada decisão de investimentos. 

 

TEMA: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS E CONTRATOS 

C66 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“4) Que seja estabelecida norma regulatória para incentivar a definição de critérios de renovação de concessões 
vencidas, assinatura de novas concessões, com o estabelecimento de regras para priorização de investimentos.” 

Resposta: 
Entendemos que os assuntos pertinentes às renovações e assinaturas de novas concessões são pontos sensíveis, 
principalmente no que tange à definição dos parâmetros e critérios técnicos para viabilização dos mesmos. Nesse 
sentido, a Arsae-MG entende que avaliação de tal matéria não cabe à Agência Reguladora. No caso, o prestador 
de serviços tem completa gestão sobre a renovação ou assinatura de novos contratos. Quanto à priorização dos 
investimentos, entendemos ainda que o mecanismo de incentivo ao melhor planejamento e priorização dos 
investimentos, que será estruturado nesta revisão tarifária, apresentará uma alternativa ao cumprimento de 
metas de investimentos melhor alocados, voltados principalmente ao atendimento das necessidades de 
infraestrutura de cada um dos municípios atendidos pela Companhia. A estruturação deste mecanismo levará 
em consideração não apenas indicadores quantitativos e qualitativos da prestação de serviço, mas também os 
próprios instrumentos municipais firmados, tais como contratos de concessões, planos municipais de 
saneamento, entre outros, e será melhor abordada nas próximas etapas desta revisão. 

 
 

TEMA: ANÁLISE DE PRUDÊNCIA 

C67 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“5) Que o banco de preços, bem como sua metodologia e base de informações, seja submetido a audiência 
pública, de modo que seja ampliada a avaliação, uma vez que ele foi e será construído pela própria Copasa.” 

Resposta: 
Apesar do adiamento da definição da metodologia para análise de prudência dos investimentos da Copasa, a 
Arsae-MG entende que o Banco de Preços que será utilizado para a aplicação da metodologia de prudência nesta 
revisão ou no próximo ciclo tarifário (2021-2025) permanecerá sendo aquele que foi elaborado pela Copasa com 
base nas diretrizes estabelecidas na Nota Técnica CRFEF 66/2017 e posteriormente validado pela Arsae-MG. 
Contudo, será analisada a possibilidade de utilizar audiências públicas para validar o processo de atualização do 
banco de preços. 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: REGRAS DE GLOSA 

C68 Contribuidor: Instituto Guaicuy e Instituto Democracia e Sustentabilidade 

Resumo da Contribuição: 
“6) Que seja ampliada para 7,5% a glosa na base em relação a avaliação de prudência, considerando uma 
ampliação progressiva nos processos de revisões tarifárias.” 

Resposta: 
Mesmo com o adiamento da definição da metodologia para análise de prudência dos investimentos da Copasa, 
a Arsae-MG considera que o valor de 5% de glosa está adequado, pois está de acordo com o percentual 
estabelecido na metodologia, caso as informações e base de dados solicitados (Banco Patrimonial, aos cadastros 
de redes e à Planilha de Operação das ETAs e das ETEs) não forem entregues no prazo determinado durante o 
processo de verificação dos ativos.  Não há justificativa para a aplicação de percentuais maiores pela não entrega 
das informações de análise de prudência. No entanto, a Agência não descarta a possibilidade de analisar a 
implementação de uma ampliação progressiva de glosa para as próximas revisões tarifárias. 

 

TEMA: QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

C69 Contribuidor: Fabiana Kelly Mota da Silva Bernardes, moradora de Ouro Branco 

Resumo da Contribuição: 
“Encaminho reclamação sobre a qualidade da água na cidade de Ouro Branco - MG, sob justificativa ‘água com 
óxido de ferro manchando as roupas’. Aproveitando o ensejo de solicitar um parecer público à população da 
cidade de Ouro Branco - MG, sobre a efetividade do tratamento do esgoto da cidade, informando com clareza à 
população os registros das vazões do volume tratado do esgoto desta cidade, pois atualmente não são 
expostos/claros os dados sobre este tratamento, para a efetiva e justa cobrança, opondo-se ao aumento deste 
serviço.” 

Resposta: 
Na fiscalização do sistema de abastecimento de água realizada pela Arsae-MG em 2019 no município de Ouro 
Branco (Relatório de Fiscalização Operacional nº 45/2019), não foram constatados problemas na qualidade da 
água distribuída. De todo modo, a manifestação foi encaminhada para avaliação da Gerência de Fiscalização 
Operacional. Além disso, será analisada a possibilidade de contemplar algum indicador relacionado a turbidez 
dentro do escopo do fator de qualidade de água a ser discutido na 2ª fase do processo de consultas, previsto 
para 26/10/20 a 11/12/20. 

Quanto à transparência e publicidade sobre a efetividade do tratamento de esgoto no município, a Resolução 
Arsae-MG nº 131/2019, que entrará em vigor no dia 20 de julho deste mês, atualizando a atual norma de 
condições gerais da prestação dos serviços, determina, em seu art. 10, que todos os prestadores de serviços 
regulados pela Arsae-MG publiquem em seu sítio eletrônico as seguintes informações atualizadas referentes ao 
serviço de esgotamento sanitário: i) relação das estações de tratamento de esgoto (ETE) em cada município; ii) 
indicadores de eficiência do tratamento; e iii) corpos receptores do esgoto tratado ou, não havendo ETE, corpos 
receptores do esgoto coletado. 

Para além dessas informações, os usuários podem acessar dados específicos da prestação dos serviços em seu 
município por meio dos relatórios de fiscalização econômica e operacional publicados no site da Arsae-MG; pela 
publicação dos panoramas municipais (https://estatisticocastro.shinyapps.io/panoramamunicipal/); e por meio 
do ProSun, iniciativa da Arsae-MG que divulga indicadores de desempenho dos prestadores regulados nos 
diferentes municípios, incluindo a apresentação de mapas interativos que permitem fácil visualização das 
desigualdades regionais. A página do ProSun também pode ser acessada a partir do site da Agência ou na 
plataforma externa: https://estatisticocastro.shinyapps.io/prosun2. 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
https://estatisticocastro.shinyapps.io/panoramamunicipal/);%20e
https://estatisticocastro.shinyapps.io/prosun2
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TEMA: QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

C70 Contribuidor: Leandro Gonçalves, morador de Ouro Branco 

Resumo da Contribuição: 
“Sou morador do Município de Ouro Branco há aproximadamente 7 (sete) anos e há cerca de três anos tenho 
monitorado algumas linhas de coleta de esgoto e passagem para a estação número 1. Neste período, constatei 
que o esgoto vem sendo despejado no lago soledade e em áreas de preservação permanente em suas margens e 
em áreas próximas da estação de bombeamento nº 1, atrás do Colégio Batista. Isso indica que a COPASA em 
Ouro Branco está praticando crime ambiental e além disso está cobrando a tarifa elevada pelo tratamento de 
esgoto sem de fato tratá-lo. Estes fatos já foram levados até a COPASA e também à ARSAE e, portanto, devem 
ser considerados para fins de consulta pública em relação ao reajuste tarifário.” 

Resposta: 
Primeiramente a Arsae-MG agradece as informações prestadas e parabeniza a atitude de provocar os órgãos 
competentes em relação ao desrespeito às normas ambientais e a falhas na prestação dos serviços. 
Aproveitamos para destacar que o primeiro canal para comunicação quando for identificado um problema de 
falha na operação dos serviços deve ser o próprio prestador de serviços, para que o reparo seja providenciado o 
quanto antes. A Resolução Arsae-MG nº 130/2019 estabelece que, quando ocorrer um extravasamento, a 
reparação deverá ser realizada, via de regra, em até 24 horas a partir da solicitação de reparo. Considerando que 
alguns casos excepcionais podem demandar mais tempo, a resolução autoriza que 20% dos casos de 
extravasamento tenham reparo em um prazo um pouco maior, de até 48 horas. A Arsae-MG recebe 
mensalmente dos prestadores informações detalhadas de todas as ordens de serviço geradas, conforme 
Resolução Arsae-MG nº 114/2018, o que permite que a Agência monitore se os prazos estão sendo atendidos. 
Quando a norma é descumprida, o prestador é questionado e orientado e, a partir do próximo dia 20 de julho, 
com a entrada em vigor da Resolução Arsae-MG nº 133/2019, estará também sujeito a sanções. Deixar de 
solucionar problemas operacionais que resultem em extravasamento em prazo superior ao estabelecido 
caracteriza infração grave. Para o monitoramento pela Arsae, são recebidas informações sobre ocorrências de 
by-pass, sobre a qualidade dos efluentes finais do tratamento de esgoto, dentre diversas variáveis importantes 
para o monitoramento do cumprimento de normas relativas à prestação dos serviços de esgotamento sanitário.  

Para incentivar um comportamento mais proativo do prestador em relação à ocorrência de falhas na prestação 
do serviço, a Arsae-MG avaliará contemplar, no Fator de Qualidade, um indicador da evolução do número de 
ordens de serviço relacionadas aos problemas mais comuns, colocando uma meta de redução da ocorrência dos 
problemas, já que o descumprimento de prazos de atendimento já será punido por meio de sanções. 

Quanto à situação específica verificada em Ouro Branco, informamos que a Arsae-MG esteve no município por 
duas vezes recentemente para fiscalizar o sistema de esgotamento sanitário. Os relatórios referentes a essas 
fiscalizações (Relatório de Fiscalização Operacional nº 46/2019 e nº 36/2020) podem ser consultados no site da 
Arsae-MG em: Relatórios > Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços > 
Município: Ouro Branco, ou no processo público nº 2440.01.0000555/2020-91 no SEI (sei.mg.gov.br). As falhas 
operacionais constatadas estão sendo tratadas junto à Copasa pela Coordenadoria Técnica de Regulação 
Operacional e Fiscalização dos Serviços. O relatório de ações corretivas e demais documentos relevantes também 
podem ser consultados no processo citado. 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/

