
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO ARSAE-MG 

RT.GAR-15 

 

Contribuições à Consulta Pública nº 19/2020 

referente à metodologia de verificação de ativos da 

Copasa e da Copanor 

 
 

 

 

 

 

 

Gerência de Ativos Regulatórios (GAR) 

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE) 

 Outubro de 2020 



 

 

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 

2 

 

Diretoria Colegiada: 

Antônio Claret de Oliveira Júnior – Diretor Geral 

Irene Albernáz Arantes – Diretora 

Rodrigo Bicalho Polizzi – Diretor 

 

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE): 

Raphael Castanheira Brandão – Coordenador 

Felipe Melo Rocha – Assessor 

Vanessa Miranda Barbosa – Assessora  

 

Gerência de Ativos Regulatórios:  

Márcio Otávio Figueiredo Júnior – Gerente 

André Antônio Horta de Paula 

Guilherme Abreu Souza 

Isabella Cunha Avelar 

Lucas Oliveira Rodrigues 

 

  

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 

3 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................................ 4 

1. ASPECTOS GERAIS DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS .......................................................................................... 5 

2. CONSOLIDAÇÃO DAS RESPOSTAS ÀS CONTRIBUIÇÕES À METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO DE ATIVOS DA COPASA E DA 

COPANOR .............................................................................................................................................................. 5 

 

   

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 

4 

INTRODUÇÃO 

Entre 18 de maio e 17 de junho de 2020, durante 1ª fase do processo de consultas referente à 2ª Revisão 

Tarifária Periódica da Copasa e 3ª da Copanor, a Arsae-MG (Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de 

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais) realizou a 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, bem como colher as contribuições endereçadas pela sociedade. 

As metodologias de verificação de ativos que haviam sido consolidadas na supracitada consulta pública, 

porém, precisaram ser alteradas posteriormente em decorrência da mudança no formato da verificação de ativos, 

que não mais ocorrerá in loco pelos fiscais da Arsae-MG, mas sim por meio de vídeos encaminhados pela Copasa. 

Consequentemente, tanto a Nota Técnica CRE 07/2020 quanto a Nota Técnica 08/2020 – que tratam das 

metodologias de verificação de ativos da Copasa e da Copanor, respectivamente – precisaram ser retificadas, de 

modo a refletir corretamente as metodologias que serão efetivamente aplicadas. 

Assim sendo, a Arsae-MG publicou, em 22 de setembro de 2020, o aviso de realização da Consulta Pública 

nº 19/2020, com a finalidade de apresentar e colher contribuições a respeito da proposta de alteração das 

metodologias de verificação de ativos da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Copasa e da 3ª Revisão Tarifária Periódica 

da Copanor. 

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 28 de setembro 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 (consultapublica19@arsae.mg.gov.br), tendo 

como data limite para apresentação de contribuições o dia 13 de outubro de 2020. 

Destaca-se que a Lei Federal nº 11.445/2007 – em um dos trechos preservados após a promulgação da Lei 

Federal nº 14.026/2020, que atualizou o marco regulatório do saneamento básico no Brasil – 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 

consolida, no presente relatório técnico, as respostas às contribuições recebidas no âmbito da Consulta Pública nº 

19/2020. 

  

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

Conforme orientações dispostas nos documentos pertinentes à Consulta Pública nº 19/2020, foram 

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

consulta pública, duas notas para embasar a análise a ser feita, sendo eles: (1) Nota Técnica CRE 07/2020 – 

Metodologia de Verificação dos Ativos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG (Versão 

Consulta Pública nº 19/2020); e (2) Nota Técnica CRE 08/2020 – Metodologia de Verificação dos Ativos da Copasa 

Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Copanor (Versão Consulta Pública nº 

19/2020). 

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

consulta para que os participantes e demais interessados pudessem se familiarizar com os aspectos abordados 

nesta consulta pública, que teve suas contribuições recebidas no período entre 28 de setembro e 13 de outubro do 

ano corrente. 

Ao todo, foram recebidas quatro manifestações, todas originadas da Copasa-MG e da Copanor. O conteúdo 

dessas contribuições e as respostas dadas a elas pela Arsae-MG serão abordadas a seguir. 

 

2. CONSOLIDAÇÃO DAS RESPOSTAS ÀS CONTRIBUIÇÕES À METODOLOGIA DE 

VERIFICAÇÃO DE ATIVOS DA COPASA E DA COPANOR 

TEMA: ENCAMINHAMENTO DE LISTA COM NOMES E NÚMEROS DE CPF DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS 
PELAS FILMAGENS DOS ATIVOS 

C1 Contribuidor: Copasa-MG/Copanor 

Nota(s) Técnica(s) referida(s):  
Nota Técnica CRE Nº 07/2020 - item 6.2 - Processo de análise dos ativos e regras de aplicação das glosas  
Nota Técnica CRE Nº 08/2020 - item 8.2 - Processo de análise dos ativos e regras de aplicação das glosas 

Contribuição: 
“Excluir a exigência da remessa da lista com os nomes e números de CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos 
funcionários responsáveis pelas filmagens”. 

Justificativa: 
"Na ficha de identificação dos ativos o nome do encarregado pela filmagem já é solicitado o nome do 
encarregado pela filmagem (sic) o que dispensa o envio da lista com os nomes e números de CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) dos funcionários responsáveis pelas filmagens. 
Ademais, considerando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) a exclusão dos números de CPF (Cadastro 
de Pessoa Física) garante a segurança e integridade dos dados pessoais dos empregados." 

Resposta: 
Contribuição acatada integralmente. A Arsae-MG valida os argumentos apresentados, e a exigência de lista com 
os nomes e números de CPF dos funcionários responsáveis pelas filmagens não mais constará nas notas técnicas. 

 

TEMA: INSTRUÇÕES PARA GRAVAÇÃO DOS VÍDEOS 

C2 Contribuidor: Copanor 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: INSTRUÇÕES PARA GRAVAÇÃO DOS VÍDEOS 

Nota(s) Técnica(s) referida(s):  
Nota Técnica CRE Nº 08/2020 - item 8.2 - Processo de análise dos ativos e regras de aplicação das glosas 

Resumo da Contribuição: 
Alteração de trecho da nota técnica de: 

“No registro em vídeo do ativo, o funcionário encarregado pela filmagem deverá verbalizar, em voz alta, 
a respeito da vazão com a qual aquela ET opera, além de dispor essa informação, por escrito, no campo 
ficha de identificação destinado à correção das informações.” 

Para: 

“No registro em vídeo do ativo, o funcionário encarregado pela filmagem deve registrar por escrito, na 
ficha de identificação dos ativos, no campo destinado para eventuais correções das informações, a 
capacidade instalada com a qual aquela ETA/ETE opera." 

Justificativa: 
“A capacidade instalada de operação da ETA/ETE estará disponível na ficha de identificação do ativo, que 
será mostrada no início do vídeo, sendo desnecessário verbalizar em voz alta, considerando que a 
inexistência da verbalização não prejudicará as informações necessárias para avaliação do desempenho 
das ETA/ETE. ” 

Resposta:  
Contribuição acatada parcialmente. O trecho da nota técnica foi alterado para: 

“No registro em vídeo do ativo, o funcionário encarregado pela filmagem deverá deixar a vazão com a 
qual aquela ET opera registrado, por escrito, no campo da ficha de identificação destinado à correção das 
informações. Embora a verbalização em voz alta dessa vazão pelo funcionário não seja determinante 
para a aceitação do vídeo pela Arsae-MG, é importante destacar, mais uma vez, o papel da comunicação 
verbal como elemento capaz de elevar o potencial dos vídeos como fonte de informação, podendo 
elucidar aspectos que não são perceptíveis somente pelas imagens. ” 

 

TEMA: CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS VÍDEOS 

C3 Contribuidor: Copasa-MG 

Nota(s) Técnica(s) referida(s):  
Nota Técnica CRE Nº 07/2020 - item 6.2 - Processo de análise dos ativos e regras de aplicação das glosas 

Resumo da Contribuição: 
Alteração de trecho da nota técnica de: 

“Caso mudanças no planejamento sejam necessárias, a Copasa poderá solicitar as alterações para a 
Arsae-MG, mediante justificativa, que passarão pelo crivo da agência para a sua aceitação ou recusa. 
Entretanto, a data limite para a entrega de todos os vídeos é de 15 de março de 2021. Nesse caso, os 
vídeos até essa data não serão avaliados, com os ativos visíveis sendo considerados inexistentes e os 
pontos de redes, inconsistentes. ” 

Para: 

“Caso mudanças no planejamento sejam necessárias, a COPASA MG pode alterar a ordem de entrega 
de municípios desde que não altere a quantidade estabelecida no cronograma. Entretanto, a data limite 
para a entrega de todos os vídeos é de 15 de março de 2021. Nesse caso, os vídeos até essa data não 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS VÍDEOS 

serão avaliados, com os ativos visíveis sendo considerados inexistentes e os pontos de redes, 
inconsistentes." 

Justificativa: 
“A alteração da ordem dos municípios, desde que mantida a quantidade estabelecida no cronograma, 
a alteração não trará prejuízo ao andamento dos trabalhos. ” 

Resposta: 
Contribuição acatada parcialmente. O trecho da nota técnica foi alterado para: 

“Caso mudanças no planejamento sejam necessárias, a Copasa poderá fazer o encaminhamento dos 
vídeos em ordem distinta da informada na lista a ser encaminhada até o dia 15 de novembro, sob 
condição de que o número acumulado de municípios para os quais tiverem sido apresentados vídeos, 
em determinada data, seja no mínimo igual ao estabelecido em nota técnica. Caso esse mínimo não 
seja atingido, a Copasa deverá apresentar justificativa. De qualquer modo, a data limite para a entrega 
de todos os vídeos é de 31 de março de 2021. Nesse caso, os vídeos não entregues até essa data não 
serão avaliados, com os ativos visíveis sendo considerados inexistentes e os pontos de redes, 
inconsistentes. ” 

 

TEMA: CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS VÍDEOS 

C4 Contribuidor: Copasa-MG 

Nota(s) Técnica(s) referida(s):  
Nota Técnica CRE Nº 07/2020 - item 6.2 - Processo de análise dos ativos e regras de aplicação das glosas 

Resumo da Contribuição: 
“Para que possamos cumprir o cronograma disposto na página 19 da referida NT, é necessário que as 
fichas de Identificação dos ativos dispostas no Anexo II da CRE Nº 07//2020 (sic) sejam disponibilizadas 
para a COPASA MG até 19/10/2020. ” 

Justificativa: 
- 

Resposta:  
No dia 16/10/2020, foram disponibilizados à Copasa as fichas de identificação dos ativos dos municípios cujas 
informações foram atestadas como adequadas na primeira análise do banco patrimonial de março de 2020. A 
elaboração e disponibilização das demais fichas de identificação dependem da correção das não conformidades 
constatadas pela Arsae durante a análise das bases de dados da Copasas (Banco Patrimonial, Cadastros de redes 
e Planilhas de ETAs e ETEs). 

 

Outras mudanças feitas sobre a Nota Técnica CRE 07/2020 após a Consulta Pública nº 19/2020 dizem 

respeito ao cronograma de entrega dos vídeos pela Copasa, cujas datas sofreram adiamento de modo a adequá-las 

às outras etapas do processo da metodologia de verificação de ativos que estão em andamento.  Tais mudanças – 

que estão refletidas também na versão alterada do trecho abordado pela contribuição C3 – determinaram a 

alteração do trecho da nota técnica abaixo de: 

“Como a Copasa deverá entregar uma grande quantidade de vídeos (aproximadamente 3.000 arquivos), a 

Arsae-MG estabelecerá cinco marcos temporais, de forma que a agência possa receber esses vídeos em 

etapas e realizar suas análises de forma distribuída ao longo do período da revisão tarifária. Para tanto, a 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Arsae-MG solicita que a Copasa entregue à agência, até o dia 31 de outubro, uma lista com os municípios 

que terão seus vídeos encaminhados conforme cronograma abaixo:  

1. Até 30 de novembro de 2020, a Copasa deverá ter encaminhado os vídeos de, no mínimo, 

20 municípios;  

2. Até 31 de dezembro de 2020, a Copasa deverá ter encaminhado os vídeos de, no mínimo, 

20 municípios adicionais ou 40 municípios no total;  

3. Até 31 de janeiro de 2021, a Copasa deverá ter encaminhado os vídeos de, no mínimo, 20 

municípios adicionais ou 60 municípios no total;  

4. Até 28 de fevereiro de 2021, deverá ter encaminhado os vídeos de, no mínimo, 20 

municípios adicionais ou 80 municípios no total;  

5. Até 15 de março de 2021, deverão ter sido encaminhados os vídeos dos 8 municípios 

restantes ou dos 88 municípios no total, completando todos os que serão verificados. ” 

Para: 

“Como a Copasa deverá entregar uma grande quantidade de vídeos (aproximadamente 3.000 arquivos), a 

Arsae-MG estabelecerá cinco marcos temporais, de forma que a agência possa receber esses vídeos em 

etapas e realizar suas análises de forma distribuída ao longo do período da revisão tarifária. Para tanto, a 

Arsae-MG solicita que a Copasa entregue à agência, até o dia 15 de novembro, uma lista com os municípios 

que terão seus vídeos encaminhados conforme cronograma abaixo: 

1. Até 15 de dezembro de 2020, a Copasa deverá ter encaminhado os vídeos de, no mínimo, 

20 municípios; 

2. Até 15 de janeiro de 2021, a Copasa deverá ter encaminhado os vídeos de, no mínimo, 20 

municípios adicionais ou 40 municípios no total; 

3. Até 15 de fevereiro de 2021, a Copasa deverá ter encaminhado os vídeos de, no mínimo, 20 

municípios adicionais ou 60 municípios no total; 

4. Até 15 de março de 2021, deverá ter encaminhado os vídeos de, no mínimo, 20 municípios 

adicionais ou 80 municípios no total; 

5. Até 31 de março de 2021, deverão ter sido encaminhados os vídeos dos 8 municípios 

restantes ou dos 88 municípios no total, completando todos os que serão verificados. ” 
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