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ANTECEDENTES 

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

de Minas Gerais - Arsae-MG realizou, entre os dias 19 de abril e 19 de maio de 2017, a Audiência Pública nº 

15/2017. Esta foi a terceira e última fase do processo de consultas da 2ª etapa da Revisão Tarifária da Copasa.  

Nesta última audiência, foram apresentados os resultados preliminares da aplicação das 

metodologias discutidas nas fases anteriores, além de abertos ao debate os seguintes temas: proteção de 

mananciais, estrutura tarifária, capacidade de pagamento, risco de mercado, incentivos ao esgotamento 

sanitário e à redução de perdas, diretrizes para avaliação de ativos, repasses tarifários a fundos municipais e 

a criação de um subsídio tarifário à Copanor.  

Cada um desses temas foi detalhado em notas técnicas específicas, disponibilizadas no site da Arsae, 

e as contribuições puderam ser encaminhadas por e-mail e também apresentadas oralmente nas sessões 

presenciais realizadas em Belo Horizonte, nos dias 27 de abril e 12 de maio de 2017. 

Esta Nota Técnica apresenta a análise e resposta da Arsae-MG para cada contribuição recebida. Estão 

publicadas também as Notas Técnicas CRFEF nºs 61 a 69/2017, com as metodologias e o resultado final 

atualizados após audiência pública.  

As consultas/audiências públicas realizadas pela Arsae para esta Revisão Tarifária buscaram cumprir 

a proposta de ampliação do alcance, da transparência e da tecnicidade das discussões. O processo revisional 

marca a definição das regras que prevalecerão para a Copasa durante os próximos quatro anos, com impactos 

econômicos, sociais e ambientais de longo prazo. 

ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES À AUDIÊNCIA PÚBLICA n° 15/2017  

As respostas às contribuições recebidas durante o período válido da Audiência Pública nº 15/2017 

estão discriminadas por tema e agrupadas de acordo com as notas técnicas que trataram de cada 

metodologia. Para cada contribuição ou manifestação, é identificado o autor (nome e/ou instituição) e 

apresentado um breve resumo da questão. Em seguida a Arsae expõe esclarecimentos e o entendimento 

que levou à decisão de acatar ou não a sugestão. As contribuições podem ser consultadas integralmente na 

página da agência na Internet.  

1 CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA CRFEF 51/2017 – PROTEÇÃO DE MANANCIAIS 

1.1 Contribuições de usuários e seus representantes 

 José Eugênio, prefeito de Campos Gerais: O prefeito questionou o fato de a Copasa receber os 

recursos para o Pró-Mananciais antes da realização dos investimentos e criticou a falta de 

compromisso e interesse da empresa para a sustentabilidade e preservação dos mananciais e 

nascentes. Mesmo sendo o seu município localizado em uma região rica em recursos hídricos, o 

prefeito relatou observar expressiva redução da disponibilidade de água. 

 Fabiana Gomes, representante da Prefeitura de Felício Santos: Ressaltou a necessidade de 

aumentar o diálogo sobre o tema, principalmente com universidades, criticou a criação de 

mecanismos de preservação ambiental de cima pra baixo e sugeriu o diálogo e parceria com quem 

já atua nas localidades. 
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 Lindomar Guedes, vereador de Malacacheta: O vereador reclamou que no seu município uma 

represa foi construída há 17 anos e nunca houve ações de preservação do local.  

 Demétrio Bento, usuário da Copasa em Divinópolis: Solicitou a retirada dos recursos para financiar 

o Pró-Mananciais da Revisão Tarifária, pois, de acordo com ele, a prefeitura de Divinópolis já teria 

estabelecido a obrigação de investir em proteção de mananciais para a Copasa em contrato. Sendo 

assim, o usuário desse município não deveria ser onerado por este recurso. 

 Geraldo Aparecido Marques, secretário de Meio Ambiente de Jaboticatubas: Se posicionou a favor 

do Pró-mananciais e apontou falta de ações de preservação dos mananciais na Serra do Cipó. 

Resposta: 

O reconhecimento de 0,5% da Receita Operacional do prestador para financiamento de ações em 

proteção de mananciais parte do que está disposto pela Lei 12.503/97 (Lei Piau). O artigo 2º da referida lei 

destaca que:  

Art. 2º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, as empresas 

concessionárias de serviços de abastecimento de água e de geração de 

energia elétrica, públicas e privadas, ficam obrigadas a investir, na proteção 

e na preservação ambiental da bacia hidrográfica em que ocorrer a 

exploração, o equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) do valor total 

da receita operacional ali apurada no exercício anterior ao do investimento. 

 Na primeira etapa da Revisão Tarifária da Copasa, realizada em 2016, a Arsae tentou implementar 

em conjunto com o prestador um mecanismo de Destinação Específica que cumpriria os requisitos de lei. 

Diante de uma série de contraposições feitas pela companhia, o mecanismo não foi implementado e não 

houve consideração de recursos para tal fim. Durante o processo referente à segunda etapa da Revisão, em 

2017, Copasa e Arsae voltaram a tratar do tema, e a companhia apresentou à agência o Programa Pró-

Mananciais, elaborado com o intuito de garantir investimentos em mananciais de todo o estado.  

 A Arsae reconhece que a Copasa tem muito a avançar na proteção dos mananciais em que faz 

captação, tendo havido até então envolvimento unicamente acessório e em ações meramente pontuais. 

Nessa esteira, a partir dos esforços empreendidos pela equipe técnica da companhia na elaboração do Pró-

Mananciais, a agência vê uma clara oportunidade de evolução no que diz respeito aos investimentos na 

recuperação e manutenção da qualidade de suas nascentes.  

 Com o intuito de garantir o planejamento dos gastos e a correta aplicação dos recursos, foram 

elaborados mecanismos de controle, bem como de compensação pelos valores recebidos e não despendidos, 

ou seja, caso a Copasa não realize gastos no montante reconhecido nas tarifas, no reajuste subsequente 

haverá redução tarifária proporcional ao saldo não utilizado.  

 É importante ressaltar que a percepção da necessidade de investimento em determinado manancial 

por parte de prefeitos, usuários e afins pode não se justificar do ponto de vista técnico, visto que a seleção 

dos mananciais seguirá critérios específicos de priorização, notadamente: i) Escassez hídrica do manancial 

sofrida em anos anteriores (últimos dois anos); ii) População abastecida pelo manancial; iii) Iniciativas de 

recuperação/proteção existentes no município; iv) Qualidade da água captada; v) Situação ambiental da 

bacia do manancial; vi) Tipo de captação. Desse modo, mesmo que a situação de determinada represa ou 

manancial pareça ruim, ele pode não ser selecionado para receber as ações por haver outros mananciais em 

piores condições.  

 Contudo, apesar da avaliação técnica para priorização das ações, um dos pontos centrais do 

Programa Pró-Mananciais que chamou a atenção da Arsae é sua construção horizontal e participativa. Há 
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previsão de participação de diversas entidades e sociedade civil em um Coletivo Local de Meio Ambiente – 

Colmeia, que participará das etapas de diagnóstico, planejamento, construção e acompanhamento das ações 

a serem desenvolvidas de forma participativa, aos moldes do que é realizado no Programa Cultivando Água 

Boa.  

 Por fim, a Arsae reforça que há obrigação legal para a utilização de 0,5% da receita em proteção de 

mananciais, de modo que a inserção do recurso na tarifa nada mais é do que a provisão financeira para 

cumprimento de determinação legal. Além disso, as tarifas estabelecidas pela Arsae serão cobradas de forma 

uniforme em toda a área de operação da Copasa, não cabendo, portanto, estabelecer tarifas específicas para 

determinado município ou região. 

1.2 Contribuição da Copasa 

A companhia sugeriu as seguintes alterações na consideração do Pró-Mananciais nesta Revisão 

Tarifária: (i) adotar crescimento gradual do percentual da Receita ao longo dos anos (0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%); 

e (ii) considerar como dedutíveis, para comprovação das aplicações, os valores referentes a IR e CSLL. 

Resposta: 

O reconhecimento de 0,5% da Receita Operacional do prestador para financiamento de ações em 
proteção de mananciais parte do que está disposto pela Lei 12.503/97 (Lei Piau). O artigo 2º da referida lei 
destaca que:  

Art. 2º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, as empresas 

concessionárias de serviços de abastecimento de água e de geração de 

energia elétrica, públicas e privadas, ficam obrigadas a investir, na proteção 

e na preservação ambiental da bacia hidrográfica em que ocorrer a 

exploração, o equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) do valor total 

da receita operacional ali apurada no exercício anterior ao do investimento. 

Diante disso e considerando que o processo de Revisão Tarifária deve prover recursos suficientes 

para que o prestador consiga realizar todas as suas obrigações, o pedido realizado pela Copasa não será 

acatado. Autorizar um montante abaixo do que o estipulado em lei seria autorizar a empresa a descumprir 

uma determinação legal. Ademais, a proposta inicial da companhia tratava de gastos que giravam em torno 

de R$ 46 milhões, valor muito superior ao considerado pela agência, aproximadamente R$ 20 milhões. A 

Arsae salienta também que foi desenvolvido um mecanismo de compensação para aqueles valores recebidos 

e não realizados em ações, ou seja, caso a Copasa não gaste o montante reconhecido nas tarifas, haverá 

redução tarifária no reajuste subsequente.   

Com relação ao segundo tópico requisitado, a Arsae entende que não se deve considerar o efeito dos 

impostos para comprovação dos valores despendidos. A lei determina gastos de, no mínimo, 0,5% da Receita 

Operacional, não fazendo colocações sobre a dedutibilidade dos impostos citados pela companhia.  

2 CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA CRFEF 52/2017 – ESTRUTURA TARIFÁRIA 

2.1 Contribuições de usuários e seus representantes 

2.1.1. Demétrio Bento, usuário da Copasa em Divinópolis 

O usuário apontou que a cobrança do valor de 100% das tarifas de água para o tratamento de esgoto 

(EDT) é elevada. Também reclamou que a empresa cobra pela coleta do esgoto, representando uma 
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desvantagem aos usuários do município, uma vez que o serviço era gratuito quando prestado diretamente 

pela Prefeitura. 

Resposta: 

A cobrança de valores para os serviços de esgotamento já passou por diversas reflexões quanto ao 

preço a ser cobrado dos usuários, com seu percentual variando para mais e para menos em diferentes 

períodos. O objetivo central sempre se manteve no incentivo à expansão da abrangência e universalização 

do acesso aos serviços de saneamento. É importante destacar que o percentual definido para as tarifas não 

modifica a receita que a prestadora dos serviços recebe, mas apenas no formato que os usuários pagarão 

pelos serviços. Os recursos a serem recebidos pela Copasa são calculados com base na estrutura de custos 

da empresa. Logo, considerando que a receita não sofre aumento caso os custos não mudem, cenários que 

consideram aumento na cobrança de um serviço devem incluir redução sobre os demais, e vice-e-versa. 

A cobrança de valores reduzidos sobre os serviços de esgotamento (que provocaria o encarecimento 

dos serviços de água para que a receita fosse mantida constante) ao tempo que incentiva a população a 

preferir o uso do sistema público, torna menos interessante a implementação de novos sistemas pela Copasa, 

uma vez que a companhia não seria remunerada adequadamente ao iniciar a operação em novos municípios. 

Da mesma forma, os custos das atividades de esgotamento seriam transferidos aos usuários que possuem 

apenas serviço de abastecimento de água, limitando o acesso da população carente ao serviço. A Arsae segue 

a diretriz de manter as tarifas próximas aos custos observados pelo prestador, em certa medida, de forma a 

aproximar os valores pagos pelos usuários aos custos incorridos na prestação dos serviços. 

O percentual de 100% colocado para a relação entre as tarifas de água e de tratamento de esgoto 

possuem como contrapartida a redução da cobrança de usuários que têm seus esgotos apenas coletados, 

sem que haja tratamento. Da mesma forma, espera-se que haja mais atratividade para a implementação de 

serviços de esgotamento sanitário no futuro, auxiliando na expansão dos serviços em todo o estado. A Arsae 

ainda não possui dados verificados que assegurem a correta distribuição de custos de água e tratamento de 

esgoto, dificultando a identificação de um valor mais preciso de qual percentual deveria ser observado, 

embora análises preliminares apontem que os serviços de esgotamento tendem a ser mais caros que os de 

abastecimento de água. Futuramente estudos serão conduzidos e o resultado da proposta avaliado, sendo 

que mudanças nos percentuais podem ocorrer a partir da disponibilização de novas informações.  

Em relação ao fato do início do pagamento dos serviços de esgotamento quando operados pela 

Copasa, é importante destacar que embora não houvesse a cobrança direta pelo município, na forma de 

tarifas apresentadas para a população, a fonte de recursos para o financiamento das operações dos serviços 

vinham do orçamento municipal, financiado através dos impostos e recursos em caixa da prefeitura. Dessa 

forma a cobrança ocorria, ainda que de forma indireta e sem publicidade para os usuários. Com a operação 

e cobrança pela Copasa, fica mais claro e transparente o montante pago para prestação dos serviços, o que 

poderia ser refletido em uma redução dos impostos recolhidos no município ou na aplicação do montante 

economizado em outras demandas da população.  

2.1.2. Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justiça, coordenador do Procon-MG 

O promotor questionou a ideia de se realizar mudanças na estrutura tarifária da Copasa, alterando 

os percentuais das tarifas dos serviços de esgoto em relação a de água, com compensações na receita da 

empresa. Para garantir que o incentivo à expansão do tratamento de esgoto seja mais efetivo, o coordenador 

do Procon-MG sugeriu que haja um mecanismo de redução das tarifas caso a companhia não realize os 

investimentos previstos. 

Resposta: 
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O cálculo das tarifas da Copasa parte de um nível de receita já definido a partir da estrutura de custos 

da empresa. Nesse sentido, estudos que objetivam a mudança no modelo de cobrança não devem modificar 

o patamar de receita do prestador, apenas reorganizar sua fonte de obtenção. Caso contrário, a empresa 

poderia incorrer em desequilíbrio econômico-financeiro. Assim, a agência adota a manutenção da receita 

autorizada como um pressuposto para modificações da estrutura de cobrança dos usuários. 

A trajetória proposta de valorização dos serviços de tratamento e de redução sobre os serviços de 

coleta busca incentivar a prestação integral dos serviços de esgotamento. Com o mecanismo construído, 

expansões ou construções de sistemas que envolvam apenas a coleta resultarão em uma receita inferior 

quando comparada àquela que seria obtida com a estrutura de cobrança atual. Por sua vez, investimentos 

em tratamento serão privilegiados, dado que apresentarão maior sustentabilidade financeira.  

Por fim, o cálculo dos custos de capital, aqueles que incluem a recuperação dos investimentos feitos 

pela Copasa, é feito a partir do volume de recursos aplicados no passado e que entraram em operação. Dessa 

forma o valor estimado atualmente olha para aquilo que já foi feito. Caso a companhia não realize os 

investimentos previstos para o futuro, a base de cálculo para a próxima Revisão Tarifária ficará reduzida, 

mantendo as tarifas em um patamar inferior àquele em que se encontraria caso o volume de investimentos 

realizados tivesse sido maior. 

2.1.3. Lindomar Guedes, vereador de Malacacheta 

O vereador contestou o fato de que a tarifa de esgoto cobrada na localidade oscila entre 50% e 90% 

do valor da água. Segundo Lindomar, às vezes a Copasa cobra 50% (EDC) e depois retorna a cobrança para 

90% (EDT), sem ter sido iniciado o tratamento de esgoto. O participante também reclamou da cobrança por 

água sem o devido abastecimento e sugeriu que houvesse restituição de valores cobrados indevidamente e 

isenção de cobrança quando não há a prestação do serviço. 

Resposta: 

Existem dois tipos de serviços de esgotamento: a) EDC, quando o esgoto é apenas coletado pelo 

prestador e b) EDT, quanto o efluente é tratado em uma estação própria para essa finalidade. Os valores 

cobrados atualmente correspondem aos percentuais de 50% para EDC e 90% para EDT, ambos em relação às 

tarifas de água. A cobrança de tratamento inclui maior quantidade de processos (tratamento e destinação 

dos rejeitos gerados) quando comparada a prestação do serviço que inclui apenas coleta. Da mesma forma, 

as tarifas visam incentivar que a prestação dos serviços seja integral, desincentivar uma prestação parcial dos 

serviços e o lançamento direto de esgoto nos corpos d’água. Para o próximo período os valores serão 

modificados para 43,5% e 92,5%, respectivamente, no intuito de criar uma trajetória que descaracterizará a 

coleta como prestação de serviço de esgotamento, exigindo a integralidade da atividade para que gere direito 

a remuneração. 

A cobrança do usuário deve estar intimamente relacionada ao serviço prestado para o usuário, sendo 

que a cobrança de EDT começa a ocorrer na medida em que o esgoto coletado passa a ser tratado, fator que 

explicaria a mudança de 50% para 90% do valor cobrado sobre esgoto no município.  

No entanto, é possível que ocorra erros de cobrança, para os quais caberia fiscalização da Arsae-MG. 

Caso haja indícios e evidências que corroborem a cobrança indevida de algum dos serviços, o município ou 

os usuários podem enviar documentos para a agência no intuito de que esta instaure um processo 

fiscalizatório para a averiguação do problema. Caso seja identificada inadequação das cobranças, os usuários 

poderão receber a restituição dos valores cobrados.  

Deve-se salientar que a tarifa compreende um componente fixo e outro variável, sendo este último 

com base no consumo realizado pela unidade usuária. A tarifa fixa é cobrada na medida em que o usuário se 
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encontra conectado à rede, dispondo de acesso ao sistema de abastecimento coletivo, ao tempo que a tarifa 

variável realiza cobrança apenas sobre o volume micromedido para o domicílio. Neste caso, um cenário de 

desabastecimento ainda implicaria na cobrança da tarifa fixa (ainda que sem consumo), uma vez que toda a 

despesa com infraestrutura e o acesso ao sistema ainda estão garantidos pela prestadora dos serviços 

(conforme prevê a lei federal 11.445 em seu artigo 30, inciso III). Por outro lado, a tarifa variável seria 

impactada devido à diminuição do consumo, reduzindo na medida em que o usuário não teve acesso ao 

serviço disponibilizado integralmente. 

2.2 Contribuição da Copasa 

A companhia propôs reduzir apenas 6,25% ao ano a tarifa de esgoto EDC, extinguindo-a ao final de 8 

anos. Manter o aumento proposto pela Arsae de 2,5% ao ano para a tarifa EDT, atingindo o percentual de 

100% ao final de quatro anos. 

Resposta: 

A proposta colocada pela Copasa foi acatada parcialmente, alterando-se a redução anual da tarifa de 

EDC para 6,25 pontos percentuais, mas apenas para este ciclo tarifário. Ao final do ciclo a Arsae reavaliará o 

percentual de EDC à luz das informações de contabilidade de custos da Copasa. Dessa forma, com uma 

variação de 6,25 pontos percentuais ano a ano, a tarifa de EDC ficará em 25% do valor das tarifas de água ao 

final de quatro anos, e não mais em 0%. O objetivo da Arsae com essa proposta é de assegurar uma 

reavaliação minuciosa do percentual de EDC à luz das informações de contabilidade de custos da Copasa, o 

que só poderá ser implementado ao final do ciclo de quatro anos iniciado com esta revisão tarifária. 

Embora dentro da proposta inicial os impactos sobre as tarifas de água, oriundos da compensação 

que seria provocada pela mudança na regra de cobrança das tarifas de esgotamento sanitário, sejam pouco 

significativos sobre os demais usuários, abaixo de 1% ao ano, esta agência entendeu como prudente um 

escalonamento menos acelerado, permitindo redução ainda maior dos impactos promovidos. Busca-se assim 

evitar uma redução brusca de 12,5 pontos percentuais na tarifa de EDC (ou seja, redução de 25% do valor 

atualmente cobrado), além de assegurar uma revisão da proposta com base em estudos embasados na 

contabilidade de custos dos municípios mineiros atendidos pela companhia. É importante destacar que tal 

decisão não implicará qualquer impacto sobre a receita autorizada pela Copasa, que será mantida constante. 

Impacta-se apenas as estruturas de preços observadas pelos consumidores, com aumentos e reduções que 

se contrabalancearão. 

3 CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA CRFEF 53/2017 – CAPACIDADE DE PAGAMENTO 

Contribuição de Daniel Firmino, da Coordenadoria da Defensoria Pública do Procon-MG: 

O participante questionou o valor médio do metro cúbico por economia utilizado na metodologia 

para cálculo da capacidade de pagamento. De acordo com ele, a maioria dos usuários de baixa renda que 

recorre à Defensoria Pública consome volume inferior a 9,37 m³. 

Resposta: 

A contribuição não apresentou fatos ou evidências que corroborassem a hipótese apresentada 

quanto ao consumo das famílias de baixa renda. Ademais, a definição do valor de 9,37 m³ se deu a partir do 

consumo médio dos usuários da Copasa, do montante ideal indicado pela ONU e o número médio de 

habitantes por domicílio, como demonstrado na Nota Técnica CRFEF 63/2017. No entendimento da Arsae, 

caso o indicador considerasse um consumo abaixo do volume calculado, ter-se-ia uma avaliação distorcida 
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do peso da fatura no orçamento das famílias, não motivando alterações que poderiam adequar as tarifas à 

capacidade de pagamento dos usuários. 

4 CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA CRFEF 54/2017 – RISCO DE MERCADO 

Contribuição de Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justiça e coordenador do Procon-MG: 

O Promotor sugere criar uma forma de compensação, caso ocorra uma redução de consumo que 

provoque uma Revisão Extraordinária, que impeça parte da elevação de tarifas necessária. Pondera que 

outros fatores já elevarão a tarifa acima da cesta de índices inflacionários nos reajustes.  

Resposta: 

A agência não estabeleceu critérios para o caso de ocorrência de Revisão Extraordinária, os quais 

serão definidos durante os procedimentos desencadeados pela mesma. Ou seja, somente em um eventual 

processo de Revisão Tarifária Extraordinária, a Arsae determinará as regras e as formas de cálculo a serem 

empregadas. 

Na 1ª etapa desta Revisão Tarifária, ao calcular-se o fator de ajuste de mercado, as perdas no 

consumo medido médio foram compartilhadas entre usuários e prestador, cada parte arcando com a 

metade. Desta forma, evitou-se a elevação ainda maior das tarifas, que ocorreria caso não se compartilhasse 

os efeitos da queda do consumo com o prestador.  

Contribuição da Copasa 

A companhia sugere que a Nota Técnica CRFEF 54/2017, referente ao Risco de Mercado, seja excluída 

da proposta de Revisão Tarifária, visto que revisões extraordinárias devem ocorrer sempre que se constatar 

um desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.  

Resposta: 

Ao contrário do que se depreende da Contribuição da Copasa à NT CRFEF 54/2017, a Arsae não 

pretendeu disciplinar os mecanismos de ocorrência de Revisões Extraordinárias. Tal qual determinado pela 

Lei Federal 11.445, marco regulatório do setor de saneamento, no artigo 38º, as Revisões Tarifárias serão: 

(...) 
II – extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora 
do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. 

Assim, sempre que a agência observar fatos que atendam às três condições estabelecidas acima - 

quais sejam: (i) fatos não previstos no contrato; (ii) fora do alcance do prestador; e (iii) alterem o seu 

equilíbrio econômico-financeiro - dar-se-á início ao processo de Revisão Extraordinária. Isto ocorrerá 

independentemente da variação de mercado, avaliado com consumo medido por economia, p. ex. caso a 

estrutura de custos da prestação seja severamente modificada.  

A NTCRFEF 54/2017 é clara a este respeito: “Ressalta-se que a Arsae não está tratando, neste 

documento, de outros eventos que porventura podem ocorrer com a prestação e que poderiam motivar um 

pedido de Revisão Extraordinária”. A Arsae na versão da Nota Técnica após audiência pública colocará a frase 

em negrito, para o devido destaque.  

 Porém, conforme bem explicado no parecer jurídico da Machado Meyer advogados enviado a esta 

agência pela Kondor Invest e pela Copasa, não é todo fato, ou risco de ocorrência deste, que acarreta 

reequilíbrio econômico-financeiro por meio de revisão tarifária. É preciso que o risco em questão seja 

alocado à contraparte do contrato de concessão. Portanto, se um determinado risco estiver alocado ao 
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prestador, a ocorrência de um fato, associado a aquele risco, não enseja realização de revisão extraordinária, 

ainda que cause dano ao equilíbrio econômico-financeiro da prestação. A este respeito vale citar o referido 

parecer:  

Assim, quando a concessionária é responsável por um risco, ela deverá suportá-lo, para o bem 

e para o mal. A depender do que aconteça, o evento ensejador do desequilíbrio poderá ocorrer 

ora em seu benefício (quando se diminuem os encargos ou incrementa-se a remuneração em 

razão do evento), ora em seu desfavor (quando se incrementam encargos ou diminui a 

remuneração em razão do evento). Não há que se falar em revisão tarifária nessas hipóteses, 

porquanto o risco é assumido pela concessionária, que arcará com as suas consequências. 

 A NT CRFEF 54/2017 trata justamente alocação do risco de mercado, ou seja, variações na demanda 

pelo serviço prestado que, por sua vez, afetam a receita efetivamente auferida pelo prestador. Conforme 

descrito na seção 2 da referida Nota Técnica, os reguladores de serviços públicos nacionais tratam o tema de 

formas distintas. A Aneel1 e a Adasa2, por exemplo, estabelecem que o risco de demanda é próprio da 

atividade prestada, e que, em regime de preço teto, a concessionária deve arcar com eventuais perdas e, por 

simetria, ganhos. A Arsesp, por sua vez, compensa o prestador por diferenças entre o mercado previsto na 

revisão e o efetivamente verificado. Pode-se concluir que a alocação do risco de mercado é prerrogativa do 

ente regulador.  

Nesses termos, a Arsae propôs um mecanismo de compartilhamento do risco de mercado entre 

prestador e usuários, que pretende dar maior segurança à prestação do serviço. Ademais, o princípio seguido 

foi o de alocar o risco ao agente com maior controle sobre aquele (o risco). A nota técnica trata 

especificamente desse mecanismo, e não sobre todas as hipóteses ensejadoras de uma revisão 

extraordinária.  

 Como a Copasa não realizou a contribuição pertinente ao mérito da NT CRFEF 54/2017, esta não 

será modificada.  

5 CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA CRFEF 55/2017 – INCENTIVOS TARIFÁRIOS 

5.1 Fator de Qualidade 

Contribuições da Copasa: 

(i) Fixar metas graduais, a partir da média histórica observada nos últimos 4 anos, de crescimento de 
0,9% a.a. de economias tratadas com acréscimos anuais de 25%a.a. 

Resposta: 

A Arsae reconhece que a meta inicialmente estabelecida de um crescimento anual de 2,26% na 

abrangência dos serviços de tratamento de esgoto foi ambiciosa e, como não possui o intuito de impor metas 

que não sejam factíveis ao prestador, acatará parcialmente a proposta da Copasa. 

A agência decidiu que a meta a ser considerada para o Reajuste de 2018 será de 0,9%, já acrescida 

do aumento de 25% anuais proposto pela Copasa, ou seja, o Fator de Qualidade deverá crescer 1,13% no 

presente ano. A decisão por essa meta foi tomada com base em dados apresentados pelo próprio prestador 

em sua contribuição à Audiência Pública. De acordo com cálculos da companhia, a meta de aumento de 

                                                           
1 Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. 
2 Agência Nacional de Energia Elétrica. 
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1,13% na abrangência dos serviços de tratamento de esgoto seria atingida em três dos últimos quatro anos. 

Por esse motivo, não haveria razões para que a meta fosse mantida em 0,9% a.a. em 2017. 

Portanto, as metas estabelecidas para os próximos anos serão: 

Ano do Reajuste Meta – Fator de Qualidade 

2018 1,13% 

2019 1,41% 

2020 1,76% 

2021 2,20% 
 

Nesse sentido, um novo menu de metas será apresentado na NT CRFEF 65/2017 (versão da NT 

55/2017 após a AP), considerando a nova meta que será aplicada ao prestador no ano de 2018. Finalmente, 

como as metas serão progressivas, a Arsae esclarece que publicará um novo menu com as metas 

estabelecidas para cada ano do atual ciclo tarifário. 

(ii) Adotar como indicador o ITE com a seguinte composição: 

 

Resposta: 

Para fins de comparação, a fórmula inicialmente apresentada pela Arsae era: 

𝐼𝑇𝐸 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐷𝑇

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎
 𝑥 100 

A justificativa apresentada pelo prestador para mudança da fórmula baseia-se no fato de que, apesar 

da fórmula apresenta pela Arsae estipular que seriam utilizados dados de economias atendidas com serviços 

de água e com serviços de EDT, no cálculo foram consideradas, no numerador, as economias faturadas de 

EDT. A Copasa apontou, corretamente, que essa diferença poderia causar distorções no indicador. 

Para sanar a contestação, a Arsae optou por alterar o indicador para que ele demonstre a proporção 

de economias faturadas com serviços de EDT em relação a economias faturadas com água. Dessa forma, a 

nova fórmula de cálculo do indicador ITE será dada por: 

𝐼𝑇𝐸 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐷𝑇

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎
 𝑥 100 

Consequentemente, todos os cálculos foram atualizados (utilizando dados do Sistema Comercial – 

SICOM do prestador) e, no que se pese, não foram notadas diferenças significativas nos valores estabelecidos 

na NT CRFEF 55/2017, a saber: o ITE apresentou o valor de 61% em dezembro de 2016, com taxa de 

crescimento médio ao ano na ordem de 0,9% a.a. 

Portanto, a divergência encontrada pelo prestador foi sanada sem a necessidade de alteração 

completa do indicador. A Arsae ressalta que a fórmula escolhida procura incentivar não só o aumento da 

abrangência do tratamento de esgoto, mas também o aumento da abrangência dos serviços de coleta. 

Assim, o prestador somente terá acesso ao incentivo aqui proposto após oferecer os dois serviços aos seus 

usuários, o que não ocorreria caso a agência adotasse o indicador proposto pela Copasa. 

(iii) Aperfeiçoar a metodologia e fixar a meta no próximo ciclo tarifário a partir de amostras de 
localidades selecionadas e monitorara-las durante os próximos anos. 
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Resposta: 

A Copasa propôs a esta agência um monitoramento de 17 localidades com características e portes 

diferenciados, separadas em quatro grupos, para subsidiar a construção das metas para o Fator de Qualidade 

no próximo ciclo. 

Os quatro grupos propostos seriam compostos por: 

 Localidades com ETEs em operação e baixa adesão: Centralina, Janaúba e Lagoa Santa; 

 Localidades que iniciaram faturamento EDT: Brasilândia de Minas e Pedra da Maria da Cruz; 

 Localidades com obras de EDT em andamento: Camanducaia, Cataguases e Fronteira; 

 Localidades com ETEs em operação: Ipatinga, Montes Claros, Araxá, Salinas, Três Corações, 

Carneirinho, Bom Repouso, Carbonita e Capetinga. 

A Arsae decidiu por acatar parcialmente a proposta da prestadora e acompanhará a evolução do 

Fator de Qualidade, composto pelo Índice de Tratamento de Esgoto (ITE) e pelo indicador de Eficiência de 

Remoção de DBO (ERD), nas localidades sugeridas. Os resultados percebidos pelo prestador nessas 

localidades serão monitorados pela Arsae. 

Dessa forma, no momento de definição das diretrizes metodológicas para o próximo ciclo tarifário, 

o monitoramento das 17 localidades escolhidas, bem como os resultados obtidos com a aplicação do Fator 

de Qualidade no atual ciclo, subsidiará a escolha das políticas a serem oportunamente aplicadas. Esses dados 

serão considerados juntamente com outras informações e diretrizes para a definição do conjunto de 

incentivos da próxima revisão tarifária. 

Contribuições de Célia Rennó, representante da ABES: 

(i) Estabelecimento de uma meta de expansão para os serviços de atendimento de água. 

Resposta: 

A Arsae concorda que, apesar dos serviços de atendimento de água estarem mais próximos da 

universalização do que os serviços de esgotamento sanitário, existe uma parcela da população que ainda não 

dispõe desse serviço essencial. Porém, seria infactível estabelecer uma meta para a expansão dos serviços 

em questão sem realizar todos os estudos de viabilidade cabíveis, algo que não entrou na pauta de discussão 

da atual Revisão Tarifária. Portanto, a partir da presente contribuição, esse tema será estudado para o 

próximo ciclo tarifário, o qual poderá, portanto, conter incentivos específicos para alcançar a universalização 

dos serviços de abastecimento de água. 

(ii) Readequação da meta de expansão do serviço de tratamento de esgoto. 

Resposta: 

A partir das contribuições recebidas, a Arsae concordou que a meta inicialmente estabelecida para o 

Fator de Qualidade era excessivamente ambiciosa (crescimento de 2,26% a.a.) e concordou por adotar 

parcialmente a proposta apresentada pela Copasa (crescimento de 0,9% a.a. de economias de esgoto 

tratadas em relação a economias de água, com acréscimos anuais de 25% a.a.).  

Assim, a meta para 2017 a ser perseguida é de um aumento de 1,13% no indicador em questão. Como 

essa foi a meta proposta pelo prestador, a Arsae entende que ela será factível e que será dispendido um 

esforço maior no aumento dos serviços de tratamento de esgoto do que historicamente foi realizado. 

(iii) Apresentação de informações do custo de expansão do serviço de tratamento de esgoto. 
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Resposta: 

A Arsae pretende avaliar com maior detalhamento os custos de expansão do serviço de tratamento 

de esgoto no próximo ciclo tarifário e, para que as metas de expansão do serviço em questão não estejam 

deslocadas da capacidade de investimento da Copasa no atual ciclo, a Arsae adotará parcialmente a meta 

proposta pela companhia neste ciclo tarifário (crescimento de 0,9% a.a. de economias de esgoto tratadas em 

relação a economias de água, com acréscimos anuais de 25% a.a.).  

Ademais, durante os próximos quatro anos, a Arsae adotará a proposta da Copasa de monitorar 17 

localidades com características e portes diferenciados, avaliando a evolução dos indicadores de esgotamento 

sanitário e do Fator de Qualidade para obter resultados mais robustos acerca do tema. 

(iv) Alteração no indicador de eficiência de remoção de DBO (ERD), que mede somente se a instalação 
atendeu à Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH-MG no momento da amostragem 
mensal/bimestral realizada na ETE. 

Resposta: 

A crítica apresentada é pertinente e, nesse sentido, a Arsae reitera que está no processo de 

construção de uma Resolução de Esgoto, no qual se tem discutido sobre o monitoramento nas estações de 

tratamento de esgoto, considerando o porte das estações e uma possível progressividade para o alcance das 

frequências consideradas satisfatórias.  

Sendo assim, mediante a resolução, os prestadores regulados deverão ter um plano de 

monitoramento, o qual permitirá o cálculo do indicador de maneira continuada e não apenas pontualmente. 

O fato do indicador ERD ser calculado com base no número de municípios que atendam à concentração de 

DBO estará, portanto, associado a todas as análises realizadas naquele município, na frequência estabelecida 

pela Resolução de Esgoto, quando homologada. Porém, até que isso ocorra, o ERD será calculado de acordo 

com a fórmula e a frequência apresentadas na NT CRFEF 55/2017. 

Contribuição da Athena Capital: 

Estabelecer que a meta de aumento no ITE da Copasa seja de 1,5 pontos ao ano e que os incentivos 

sejam 50% do proposto pela Arsae. 

Resposta: 

No que tange à meta de aumento no ITE, a Arsae optou por adotar parcialmente a proposta 

apresentada pela Copasa (crescimento de 0,9% a.a. de economias de esgoto tratadas em relação a economias 

de água, com acréscimos anuais de 25% a.a.). Assim, a meta para 2017 a ser perseguida é de um aumento 

de 1,13% no indicador em questão. Portanto, para os próximos anos, a meta que será perseguida será 

ligeiramente inferior àquela proposta pela Athena Capital. 

Por outro lado, a Arsae resolveu acatar a proposta relativa à redução dos incentivos tarifários, como 

aqui proposto. Tendo em vista que a meta de expansão ao tratamento de esgoto foi significativamente 

reduzida, os incentivos serão reduzidos em 50%, percentual sugerido pela Athena Capital. Assim, ele variará 

de -1,5% a 1,5% da receita tarifária do prestador. A nova tabela com a progressão dos incentivos será 

apresentada na Nota Técnica 55/2017. 

Contribuição de Kondor Invest e XP Gestão de Recursos: 

Redução das metas do menu e seu aumento progressivo a partir do 2º ciclo, além da consideração, 

no cálculo da BAR, dos investimentos a serem realizados para atingir as metas. 

Resposta: 
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No que diz respeito às metas do menu, a Arsae ressalta que decidiu por adotar parcialmente a 

proposta apresentada pela Copasa (crescimento de 0,9% a.a. de economias de esgoto tratadas em relação a 

economias de água, com acréscimos anuais de 25% a.a.). Assim, a meta para 2017 a ser perseguida é de um 

aumento de 1,13% no Fator de Qualidade. Como a meta central foi proposta pela Copasa, a Arsae entende 

que ela está dentro da capacidade de investimentos atual da companhia.  

Ademais, seguindo a proposta da Athena Capital, os incentivos tarifários oferecidos serão reduzidos 

em 50%. O novo menu de incentivos será apresentado na Nota Técnica 65/2017. 

Finalmente, a Arsae ressalta que pretende avaliar com maior detalhamento os custos de expansão 

do serviço de tratamento de esgoto no próximo ciclo tarifário e, durante o período de estudos, a Arsae 

adotará a proposta da Copasa e realizará o monitoramento da evolução dos indicadores de esgotamento 

sanitário e do Fator de Qualidade em 17 localidades, de forma a obter resultados mais robustos acerca do 

tema. 

5.2 Controle de Perdas 

Contribuição da Copasa: 

Prorrogar o prazo de carência para a definição das metas regulatórias de redução de perdas até o 

ano de 2022. 

Resposta: 

A Arsae entende que as ações definidas pela Copasa no âmbito do controle de perdas têm uma visão 

de longo prazo, grande parte em função do longo período de tempo compreendido entre o início da 

elaboração dos projetos das obras previstas e sua efetiva conclusão. Porém, esta agência acredita que o 

prazo solicitado é demasiado longo para aguardar o estabelecimento de metas para um assunto tão 

relevante. 

É importante ressaltar que a própria Copasa afirmou em sua contribuição que, no período de 2005 a 

2011, investiu aproximadamente R$ 111,6 milhões em ações que objetivam a redução dos índices referentes 

às perdas de água. Segundo a prestadora, a redução máxima alcançada foi na ordem de 1,7% ao final do 

período de 7 anos. 

Assim, seria incoerente a Copasa afirmar que não seria capaz de estabelecer metas factíveis de 

redução de perdas em 2019 quando a empresa possui um histórico de investimentos realizados com 

resultados já apurados. Portanto, o prazo de carência para a definição das metas regulatórias de redução de 

perdas será mantido por dois anos, ou seja, até 2019.  

Contribuição de Felipe Aprígio, usuário: 

Utilização de uma metodologia DEA para a determinação de um nível ideal de perdas com base em 

benchmarking interno nos municípios Copasa, observando a as diretrizes que foram discutidas e consolidadas 

em reunião técnica realizada na data de 08/03/2017. Inclusão na metodologia DEA de variável capaz de 

captar a pressão dos sistemas, ou utilização da variância da declividade do município como proxy em 

substituição ao dado de pressão média de operação no sistema. Tal demanda condiz com a proposta feita 

pela Copasa, porém substituindo a variável de energia proposta. Utilização da metodologia em face a dois 

indicadores de perdas:  

(Volume Distribuído – Volume Micromedido) / Volume Distribuído = Perdas (%) 

(Volume Distribuído – Volume Micromedido) / Ligações/365 = Perdas (L/Lig/Dia) 
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Definir reflexos do não cumprimento das metas sobre a receita, desconsiderando, por exemplo, a 

parte da receita que poderia ser percebida com os volumes que não são faturados devido a perdas. 

Resposta: 

Conforme definido na Nota Técnica CRFEF 55/2017 (ou 65/2017 após a AP), a qual trata de Incentivos 

Tarifários, será concedido ao prestador um prazo de carência para a definição das metas regulatórias de 

redução de perdas de dois anos. Assim, tanto a metodologia que será aplicada para incentivar a redução de 

perdas da Copasa, quanto as metas às quais a concessionária estará submetida serão definidas em 2019 e, 

então, uma nova Audiência Pública será realizada. 

Como a proposta do usuário é relativa justamente à metodologia de aplicação do incentivo, a qual 

não está sob discussão no momento, ela será analisada oportunamente. Ademais, tendo em vista que a 

sugestão apresentada se assemelha àquela exposta por esta agência em Reunião Técnica no dia 08/03/2017, 

é seguro afirmar que as propostas aqui apresentadas serão discutidas no momento de definição da 

metodologia. 

Contribuição de Chafith Felipe (CBH Piracicaba): 

O participante ressaltou a importância da eficiência no uso dos recursos tarifários pela Copasa e que 

deve haver um esforço maior para reduzir as perdas de água nos sistemas de produção e distribuição. 

Resposta: 

A Arsae concorda inteiramente com as colocações do participante e reafirma o objetivo de incentivar 

e acompanhar a implantação do Programa de Redução e Controle de Perdas nos municípios operados pela 

Copasa. De acordo com a Nota Técnica CRFEF 65/2017, além da definição de uma meta regulatória para 

redução de perdas em 2019, a Arsae também irá acompanhar a execução da proposta da Copasa no que 

tange a melhoria da confiabilidade da medição da produção e do consumo de água tratada. Nos reajustes 

tarifários calculados a partir de 2019, será incluído um Fator de Incentivo ao Controle de Perdas, composto 

por um indicador de Penalidade por Falta de Micro e Macromedição (PFM) e um Fator de Redução de Perdas, 

descritos detalhadamente no estudo referente. 

5.3 Índice de satisfação do usuário 

Contribuição do Promotor de Justiça e coordenador do Procon-MG, Amauri Artimos da Matta: 

O Promotor sugere a criação de um índice de satisfação do usuário em relação à prestação de 

serviços, a ser considerado na composição do Fator X. 

  Resposta: 

 Atualmente, a Arsae já considera a satisfação do usuário na definição dos custos de atendimento 

telefônico.  O custo da central de teleatendimento reconhecido nas tarifas depende da qualidade do serviço 

ofertado aos usuários, medida pelo Fator de Desempenho (FD). Esse fator é um mecanismo que reduz ou 

aumenta o custo do atendimento telefônico, constante nos custos operacionais.  

 Um dos indicadores que compõem o FD é o índice de qualidade (IQ), obtido a partir dos resultados 

de Pesquisa de Satisfação, realizada com os usuários, e caracteriza-se pela razão entre a soma do total de 

chamadas com avaliações “Ótimo” e “Bom” para o atendimento e o total de chamadas recebidas. Caso o IQ 

seja superior a meta (70%), os custos de teleatendimento considerados na tarifa são maiores.3  

                                                           
3 Para maiores detalhes ver NTCFEF 46/2017. 
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 Ainda assim, a proposta do promotor é válida, já que os custos de teleatendimento representam 

apenas uma pequena fração dos custos operacionais (0,55%) e, portanto, o impacto do IQ é muito limitado 

na conformação das tarifas. Acrescenta-se também que o regulador nacional do setor elétrico (Aneel) passou 

a considerar, a partir de abril deste ano, um índice de satisfação do consumidor4 na construção do Fator X, 

aplicado à todas distribuidoras, concessionárias e permissionárias.  

 Devido ao tempo exíguo para discussão e aplicação da proposta do Promotor nesta Revisão Tarifária, 

a contribuição não poderá ser acatada agora. Porém, para o próximo ciclo tarifário, é possível uma discussão 

ampla com a sociedade para a construção de Fator X que contemple outros aspectos relevantes da prestação 

de serviço. O sugerido índice de satisfação seria um importante incentivo para melhoria da qualidade dos 

serviços prestados. Ademais, a agência obteria informações relevantes para o aprimoramento dos 

instrumentos regulatórios e fiscalizações técnicas.  

5.4 Modicidade tarifária 

Contribuição do Promotor de Justiça e coordenador do Procon-MG, Amauri Artimos da Matta: 

O promotor sugere que a Arsae introduza mecanismos para que a Copasa aja em favor da modicidade 

tarifária. 

Resposta: 

 O método de regulação adotado pela Arsae, por Preço Teto, tem como objetivo incentivar o 

prestador a revelar seu real potencial de redução de custos operacionais. No regime por Preço Teto, durante 

um período de tempo, em geral de 3 a 5 anos, as tarifas são alteradas apenas por um índice de variação de 

preços, ou cesta de índices, e reduzidas por um fator, que é a estimativa de ganhos de produtividade do 

setor. O reajuste não é baseado nos custos incorridos com os serviços. Finalizado o ciclo, as tarifas são 

revistas, observando-se as novas condições de prestação do serviço. 

Durante o ciclo, portanto, os prestadores têm grande incentivo à redução de custos operacionais, já 

que o lucro auferido com o aumento de eficiência durante o período é completamente absorvido pelo 

prestador. Aos reguladores, por sua vez, é revelada a real produtividade do regulado e ao final do ciclo os 

ganhos de eficiência são compartilhados com os usuários nas revisões de tarifa. Em síntese, a Copasa é 

compelida a reduzir custos operacionais e o usuário é beneficiado com tarifas menores. 

Cabe ainda ressaltar que os incentivos tarifários propostos pela Arsae podem levar a tarifa a reduzir. 

Caso a empresa não cumpra as metas estabelecidas pela agência, os incentivos – Fator de Qualidade (Índice 

de Tratamento de Esgoto e Eficiência de Remoção de DBO) e Controle de Perdas – levarão a reduções nas 

tarifas autorizadas.  

                                                           

4 O Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (Iasc) é obtido anualmente a partir de pesquisas amostrais com consumidores 
de todas as distribuidoras de energia. São realizadas cerca de 25.000 entrevistas.  
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6 CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA CRFEF 56/2017 – DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO 

DE ATIVOS 

6.1 Novo prazo para entrega do Banco de Preços do SAA 

Contribuição da Copasa: 

Considerar dezembro de 2017 como prazo final para entrega do banco de preços para o sistema de 

esgotamento sanitário e dezembro de 2018 para o sistema de abastecimento de água. 

Resposta: 

A Arsae acata a proposta e altera o prazo de entrega do banco de preços do sistema de 

abastecimento de água para dezembro de 2018, mantendo o prazo de entrega do banco de preços do sistema 

de esgotamento sanitário para dezembro de 2017.  

6.2 Novo prazo para o cadastro de redes 

Contribuição da Copasa: 

Considerar dezembro de 2020 como prazo previsto para entrega das informações do cadastro de 

redes atualizado de todos os municípios, de acordo com as regras estabelecidas pela agência, computando-

se esses novos custos como regulatórios. Argumenta que serão necessários grandes investimentos 

financeiros, de pessoal, de hardware e software para a execução do cadastro no CAD, bem como melhorias 

do link para utilização da rede nos lançamentos do CopaGis e pelo menos três anos de trabalhos com equipe 

contratada exclusivamente para executar tais atividades. Além disso, sugere que o cadastro de rede não 

inclua a informação de inclinação de rede devido ao alto custo para gerar a informação. 

Resposta: 

A Arsae compreende que a informação de inclinação pode ser suprimida, visto que ela pode ser 

bastante custosa se exigir o levantamento em campo para ser aferida. No entanto, nos casos em que a 

informação já foi levantada, deve-se manter a informação.  

A Arsae entende ainda que a Copasa deve converter os cadastros de redes de todos os municípios 

que já possuem o cadastro em formato CAD para o formato GIS até janeiro de 2019. O restante dos 

municípios que não possuírem cadastro de rede de suas sedes deverão ter as informações levantadas e 

enviadas à Arsae em formato GIS até julho de 2020.  

Nesse caso, o custo para levantamento do cadastro de redes poderá ser considerado como custo 

regulatório, desde que se apresente todos os documentos comprobatórios dos custos incorridos. Dessa 

maneira, será considerado na tarifa após a execução e envio do cadastro de rede à Arsae.  

6.3 Inclusão de novos testes estatísticos para aplicar no Banco de Preços 

Contribuição do usuário Felipe Aprígio: 

Inclusão do p-valor dos testes 1 ao 5 em adição às referências ISPA (2008) apresentadas na NT CRFEF 

56/2017 para assegurar a qualidade das estimações, bem como garantir que a modelagem adotada é 

robusta, eficiente e permite inferências estatísticas. 

Resposta: 

A Arsae acata a sugestão e acrescentará os testes propostos na nota técnica.  
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7 CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA CRFEF 57/2017 – REPASSES TARIFÁRIOS A 

FUNDOS MUNICIPAIS 

7.1 Contribuições de usuários e seus representantes 

Contribuição de Chafith Felipe (CBH Piracicaba): 

O participante expôs a dificuldade da execução dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), 

tanto pela falta de recursos financeiros quanto pela qualidade de alguns planos. 

Resposta: 

A Arsae reconhece as dificuldades enfrentadas pelos municípios para elaborar bons planos de 

saneamento básico e, posteriormente, para obter recursos para financiar as ações previstas nesse 

instrumento. 

Pensando nisso, conforme explicado na Nota Técnica CRFEF 67/2017, a Arsae apresentou a proposta 

de reconhecimento dos repasses financeiros para Fundos Municipais de localidades onde haja operação de 

prestador regulado por esta agência. O fundo deve ser instituído por lei e ser gerido por alguma entidade de 

controle social, como um Conselho Municipal de Saneamento, por exemplo. Os recursos desse fundo serão 

destinados ao financiamento da universalização dos serviços públicos de saneamento básico, conforme 

disposto nos respectivos planos municipais. 

Contribuição do usuário Lucas César: 

O usuário questionou aspectos da regulamentação do repasse para fundos municipais, ressaltando 

que: 

(i) não existe estudo técnico realizado pela Arsae-MG definindo e mensurando a viabilidade técnica e 

capacidade dos fundos municipais de implementar e ampliar coleta e, principalmente, tratamento 

de esgotos em curto ou médio prazo, embora divulgado pela agência que o recurso seria destinado 

a essas ações; 

(ii) não há no Plansab especificação do mecanismo de criação de fundos municipais, financiados pelos 

usuários através da tarifa do prestador regional; 

(iii) não há previsão de que após o repasse para o município haverá controle para que o recurso seja 

aplicado no tratamento de esgotos, conforme divulgado pela Arsae; 

(iv) se não houver acompanhamento rigoroso do ente regulador existe uma grande possibilidade que 

aconteça desvio de finalidade. 

Resposta: 

Ao contrário do que foi apontado na contribuição, a Nota Técnica CRFEF 57/2017 é clara em relação 

aos pontos tratados. Assim, entende-se que: 

- Em nenhum momento a Nota Técnica referida asseverou que os fundos municipais de saneamento 

irão, obrigatoriamente, “ampliar coleta e, principalmente, tratamento de esgotos em curto ou médio prazo”. 

Dado que os fundos em questão sequer existem na quase totalidade dos municípios de Minas Gerais, não 

cabe supor a existência de estudos prévios “mensurando a viabilidade técnica e capacidade de fundos 

municipais”. Cabe notar que os fundos não versam sobre viabilidade técnica do tratamento de esgoto, uma 

vez que este serviço é tecnicamente prestado pelo agente que detém a concessão, e não por fundo algum. 

A Nota Técnica afirma que os recursos dos fundos municipais de saneamento básico, financiados a partir de 
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repasses tarifários, deverão ser destinados a ações que visem à universalização dos serviços de saneamento 

básico, e não apenas ao tratamento de esgoto.  

- Em nenhum trecho é dito que o Plansab aborda a questão dos fundos. A palavra “Plansab” aparece 

somente uma vez no documento, em uma sentença que trata do referido Plano como um referencial para 

metas de universalização dos serviços de saneamento básico. É importante ressaltar que a proposta colocada 

pela Arsae segue as diretrizes da Lei 11.445/2007, que autoriza a criação de fundos municipais para a 

universalização tendo como referência principal o plano municipal de saneamento básico. Esses fundos 

podem ser financiados por parcela das receitas da prestação do serviço, conforme disposto no marco 

regulatório do saneamento básico brasileiro. 

- A Nota Técnica aborda que os mecanismos de controle social e participativo, bem como a 

participação de entes públicos já instituídos, serão pedras angulares nas destinações dos recursos dos fundos. 

Nomeadamente, a Nota Técnica explana sobre os conselhos municipais enquanto órgãos gestores, e da 

fiscalização já existente de órgãos como Ministério Público, Câmara Municipal e Tribunal de Contas do 

Estado, entre outros. Como o documento afirma, os conselhos municipais podem ter composição diversa, 

incluindo membros da sociedade civil, de universidades, de sindicatos, de movimentos sociais, de órgãos de 

fiscalização, e de conselhos técnicos. Além disso, mais uma vez cabe destacar que os recursos dos fundos 

deverão ser destinados a ações de universalização do saneamento básico, não se limitando apenas ao 

tratamento de esgotamento sanitário. Acrescenta-se a sinalização que a Nota Técnica faz no sentido de que 

o tema do repasse tarifário a fundos municipais de saneamento será discutido com a sociedade por meio de 

processo normativo específico e reforça-se a existência de diálogo com órgãos como o TCE, no sentido de 

viabilizar a governança adequada ao instrumento de reconhecimento tarifário que venha a ser criado pela 

Arsae, em especial naqueles temas que extrapolem suas atribuições. 

Contribuição de Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justiça, coordenador do Procon-MG 

O Promotor questionou como será garantido que os valores dos repasses aos fundos municipais 

serão aplicados da forma prevista. 

Resposta: 

Como está exposto na Nota Técnica CRFEF 57/2017, a aplicação dos recursos dos fundos municipais 

de saneamento será deliberada a partir de conselhos municipais, fortalecendo o princípio de participação 

social – princípio consagrado na Lei 11.445/2007. A priorização dos investimentos deverá, no entendimento 

desta agência, ser pautada nos planos municipais de saneamento, em conjunto com as deliberações 

participativas do órgão gestor do fundo. A título de exemplo, menciona-se o caso do município de Belo 

Horizonte, no qual a aplicação dos recursos se baseia em uma sofisticada metodologia construída no Plano 

Municipal de Saneamento Básico, o qual aponta as bacias e sub-bacias hidrográficas prioritárias para receber 

investimentos a partir de cálculos de índices. Essa metodologia foi apresentada à Agência não como uma 

“camisa de força” para a aplicação dos recursos, mas como uma forma de indicar áreas prioritárias a partir 

de critérios técnicos. Cabe observar que nesse tipo de arranjo (de gestão de fundos municipais), a 

participação plural e social se dá através da composição dos membros do conselho gestor do fundo 

(composto por membros de sindicatos, do judiciário, da prefeitura, da sociedade civil, cientistas, entre 

outros) e a aplicação dos recursos pode ser, desta forma, devidamente acompanhada.  

Nesse panorama, a Arsae entende que o arranjo institucional que será criado para a gestão dos 

recursos oriundos de repasses tarifários fundos municipais é crucial para a adequada aplicação desses 

repasses, visando a universalização do saneamento básico. Como está posto na Nota Técnica 

supramencionada, esse tema será abordado de maneira específica ao longo do segundo semestre de 2017, 
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inclusive cabendo uma audiência pública para tratar dessa pauta. A participação de órgãos como o Ministério 

Público e o TCE será incentivada, assim como de outras entidades representativas da sociedade organizada 

que possam contribuir com sugestões. Dessa forma, a agência acredita que a proposta poderá ganhar mais 

maturidade, robustez, entendimento e participação, antes de ser devidamente consolidada em normativa 

específica da Arsae. 

Contribuição de Fabiana Gomes, da Prefeitura de Felício Santos: 

Sugere criação de critérios para cada tipo de realidade dos municípios para repasse aos fundos 

municipais. 

Resposta: 

A sugestão já está apontada na Nota Técnica que versa sobre o repasse tarifário a fundos municipais 

de saneamento. Como foi indicado, haverá discussão específica sobre o tratamento regulatório a ser dado 

ao assunto, momento no qual caberá avaliar considerações sobre as especificidades locais a respeito desses 

fundos. 

Nesses termos, a Arsae entende como possível, neste momento, vislumbrar algumas particularidades 

locais que poderão ser elaboradas, como o percentual do reconhecimento tarifário variando de acordo com 

o volume de receita dos municípios. Também foi visto como admissível a sugestão de que, para municípios 

de menor porte, sejam incentivados arranjos institucionais intermunicipais, o que poderá dar escala à receita 

e aos investimentos, além do fato das bacias hidrográficas estarem interligadas.  

A normativa futura que tratará da matéria poderá refletir esses entendimentos. 

Contribuição do usuário Felipe Ribeiro: 

Desconsiderar a inclusão do repasse tarifário para município, uma vez que isso fere o princípio da 

isonomia da lei de 8666/93. (Vantagens competitivas para a Copasa). 

Resposta: 

A contribuição do usuário desconsidera o fato da Procuradoria da Arsae ter dado parecer jurídico 

favorável à matéria nos termos expostos na Nota Técnica CRFEF 57/2017, além de desconsiderar o que está 

disposto na Nota Técnica sobre o tema. A referida Nota Técnica justifica porque a proposta inicialmente 

apresentada pela Copasa não foi acatada pela agência. Mais importante do que isso, o documento discorre 

sobre o respaldo dado pela Lei 11.445/2007 para a criação de fundos municipais de saneamento que, de fato, 

podem receber recursos das tarifas dos prestadores que atuam naquele município ou em um conjunto de 

municípios: 

Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos, 

aos quais poderão ser destinadas... parcelas das receitas dos serviços. Lei 11.445/2007, Art. 13. 

Contudo, a contribuição afirma que a Lei Federal 11.445/2007, o marco regulatório do saneamento 

nacional, não poderia dispor sobre o assunto. Negar a capacidade e pertinência legal do marco regulatório 

do saneamento básico em dispor justamente sobre o saneamento básico não pode ser entendido como 

cabível. 

Novamente, é importante entender que a Arsae obviamente não criará fundo algum, uma vez que 

isso é feito através de leis municipais para o caso de fundos municipais. Esta agência atuará em sua 

competência de regulação tarifária em prol das melhores políticas públicas para a universalização dos 

serviços do setor. A atuação da Arsae sempre se deu e se dará dentro da legalidade. 



 

21 
 

Outro ponto crucial que é exposto na Nota Técnica CRFEF 57/2017 é o fato de que o tratamento 

regulatório futuro que será dado às parcelas de receitas a serem destinadas a fundos municipais de 

saneamento abrangerá todos os prestadores regulados pela Arsae e não apenas a Copasa. Logo, não se trata 

de beneficiar determinado prestador, e, portanto, não confere “vantagens competitivas”. Uma vez que o 

marco legal do saneamento básico no Brasil autoriza a criação de fundos municipais financiados a partir de 

parcelas das receitas dos prestadores, qualquer município no território nacional está, a priori, autorizado a 

instituir tais arranjos institucionais. Este é o princípio de isonomia que a legislação vigente garante. E, com 

base nesse fato, a Arsae opta por discutir com a sociedade o arranjo que permitirá reconhecer, na receita de 

todos os prestadores por ela regulados e resguardadas as condicionantes que sejam estabelecidas, os custos 

com repasses de parte das tarifas a esses fundos. 

A contribuição também desconsidera a regra de transição elaborada pela agência – assunto que 

integra uma sessão inteira da Nota Técnica. Como foi colocado: 

A regra de transição discutida aqui parte do entendimento de que a ruptura repentina com a prática 

que já estava estabelecida poderia acarretar consequências negativas para os municípios e para o 

prestador. Ao mesmo tempo, a regra de transição sinaliza a regulamentação futura da matéria . 

Nota Técnica CRFEF 57/2017, p. 5. 

Somado a esse entendimento, a Arsae estabeleceu uma lista de critérios para que as práticas vigentes 

fossem reconhecidas nesta Revisão Tarifária. O rigor foi tal que apenas um município no qual o prestador 

atua teve o reconhecimento tarifário nesta Revisão Tarifária. Todos os critérios estão na referida Nota 

Técnica. 

Outro ponto relevante é esclarecer que o tratamento regulatório que está sendo dado aos repasses 

é o reconhecimento enquanto componentes financeiros – que não estão contidos na receita tarifária base 

do prestador. 

7.2 Contribuição da Copasa 

A companhia sugere: (i) considerar na RR os valores dos repasses já existentes, prevendo 6 meses 

para adequação às regras; e (ii) não exigir comprovação contábil e bancária dos gastos com recursos oriundos 

do FMS como condicionante para o reconhecimento dos valores do repasse. 

Resposta: 

Como a Arsae já esclareceu na Nota Técnica que versa sobre os reconhecimentos tarifários aos 

fundos municipais, esses valores afetarão a tarifa a partir dos componentes financeiros e não da receita 

tarifária base. Logo, possuem caráter transitório, podendo ser suspensos em anos seguintes, caso seja este 

o entendimento da agência. Além disso, a Arsae já estabeleceu regra de transição para o reconhecimento 

dos repasses vigentes na Revisão Tarifária de 2017, evitando rupturas abruptas. Conforme a Nota Técnica: 

Em função da política atualmente adotada pela Copasa junto a parte dos municípios que a 

contrataram para prestação de serviços de água e esgoto e da presença, nas tarifas vigentes, de 

custos associados ao repasse hoje realizado junto a esses municípios, a Arsae poderá reconhecer 

essa parcela de custos por meio de componente financeiro a ser considerado na Tarifa de 

Aplicação da Revisão Tarifária de 2017. 

A partir do Reajuste Tarifário que venha a ser promovido para o prestador em 2018, por parte da 

agência, a eventual inclusão desses custos se dará nas condições que venham a ser estabelecidas 

em normativa específica, a ser definida pela Arsae para todos os prestadores por ela regulados 

durante o 2º semestre de 2017. Sendo assim, a regra de transição discutida aqui parte do 

entendimento de que a ruptura repentina com a prática que já estava estabelecida poderia 
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acarretar consequências negativas para os municípios e para o prestador. Ao mesmo tempo, a 

regra de transição sinaliza a regulamentação futura da matéria.  

Dito de outra forma, à exceção do reconhecimento final de valores repassados em 2016 previsto na 

regra de transição descrita pela Nota Técnica CRFEF 57/2017, não serão reconhecidos futuramente outros 

valores que não aqueles que estejam em conformidade com a Resolução Normativa que venha a ser 

publicada pela agência como resultado desta nova pauta que será colocada em discussão com a sociedade. 

Uma vez estabelecidos pela Arsae os termos, condicionantes e limitações aplicáveis ao 

reconhecimento de repasses na tarifa dos prestadores por ele regulados, caberá a cada prestador avaliar a 

tratativa a ser dada a contratos porventura existentes e que divirjam dessas condições. Não haverá 

impeditivo (a menos de alguma ilegalidade ou irregularidade normativa) para a preservação das obrigações 

contratadas no passado, apenas o reconhecimento tarifário se limitará aos termos que vierem a ser 

estabelecidos pela agência, dentro das atribuições de normativa tarifária que lhe competem. 

Com relação ao entendimento referido em (ii), há que se desfazer um equívoco por parte do 

prestador. Está claro para esta agência reguladora o alcance de seu poder normativo e fiscalizatório, que se 

dará no âmbito da definição das condições de reconhecimento de valores repassados a fundos municipais 

de saneamento na tarifa e da fiscalização do atendimento das obrigações estabelecidas em Resolução 

Normativa por ela emitida a respeito. Não se pretende extrapolar esse alcance para abarcar a fiscalização da 

utilização de recursos transferidos aos fundos municipais aqui referidos. Quando a Arsae ressalta a 

importância da ampliação do debate para a estruturação de uma governança pública suficientemente 

adequada para a instituição de tal instrumento de repasse, pensa-se justamente no envolvimento de outros 

atores relevantes para o seu adequado funcionamento, como o TCE, com o qual inclusive a Arsae já iniciou 

tratativas a respeito do tema. Há de se destacar que as comprovações exigidas pela Arsae estão ligadas tão 

somente à confirmação dos valores efetivamente transferidos pela Copasa para os fundos municipais e da 

associação de tais transferências às receitas auferidas no ano fiscal avaliado, visando à apuração dos valores 

que poderiam ser reconhecidos. 

No mais, a exigência de comprovação dos gastos é condição mínima e necessária para que uma 

agência reguladora possa reconhecer gastos de um prestador de serviços. Nesse caso específico, a 

contabilidade da Copasa não segrega os repasses realizados por município, agregando todos em uma única 

rubrica, cujo relatório razão também foi avaliado pela Agência para individualização e confirmação do 

registro dos repasses efetuados. Dada a necessidade de transparência dos repasses e seus objetivos, uma 

vez que eles devem estar respaldados pela legislação presente na Lei 11.445/2007, a comprovação dos gastos 

com dados contábeis e bancários são imprescindíveis.  

Portanto, a contribuição não foi acatada. 

8 CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA CRFEF 58/2017 – SUBSÍDIO TARIFÁRIO À 

COPANOR 

8.1 Contribuições de usuários e seus representantes 

 Gizelly Gusmão: 

Solicita melhorias na prestação de serviços da Copanor através de mais recursos para condições de 

trabalho e equipamentos. 

 Cerlindo Gonçalves Teixeira, funcionário da Copanor: 
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Destaca a necessidade de recursos para que sejam finalizadas obras inacabadas na Copanor, além de 

capacitação de funcionários e equipamentos de trabalho. 

 Dalton Esteves Farias, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Umburatiba - Vale do 

Mucuri: 

Pede que seja aprovado o subsídio à Copanor e questiona quando o recurso começará a chegar. 

Aponta a falta de recursos para investimento, mesmo tendo projetos prontos. Reclama da falta dos serviços 

de esgotamento sanitário e da poluição dos três rios que passam pela localidade. 

 Luiz Fernando, Prefeito de Itamarandiba, em nome da AMAJE (Associação Microrregional dos 

Municípios do Alto Jequitinhonha): 

Reclama de problemas com a Copasa e a Copanor, principalmente no sentido de falta de conclusão 

de obras de esgotamento sanitário. Se posiciona a favor do subsídio à Copanor e do fim da tarifa de coleta. 

 Daniel Sucupira, Prefeito de Teófilo Otoni: 

Criticou os motivos da criação da Copanor e apontou as consequências. Afirmou que o subsídio à 

Copanor é insuficiente para resolver todo o problema da região. 

 Edmar Filho, Prefeito de Itinga, representante da AMEJE: 

Criticou a criação da Copanor e a qualidade dos serviços, principalmente a falta de serviços de esgoto. 

Reclamou de ar na rede e cobrou ações voltadas à preservação de nascentes. 

 Sérgio Chapadeiro, vice-prefeito de Jequitinhonha: 

Apontou falta de recursos técnicos na Copanor. 

 Fabiana Gomes, da prefeitura de Felício Santos: 

Falou sobre as dificuldades na Copanor e destacou necessidade de esclarecer aos municípios sobre 

quais as responsabilidades da Copanor e do município. Destacou a necessidade de compartilhar as 

dificuldades e pensar em solução em vez de disputas. 

Respostas: 

A Arsae reconhece que a maneira pela qual se fez a criação da Copanor, por meio da Lei 16.698/2007, 

é passível de diversas críticas. Além disso, a Arsae entende que a prestação de serviços pela Copanor possui 

diversas dificuldades herdadas, como apresentado em diversos trabalhos produzidos pela própria agência. 

Diante desse cenário desafiador para a Copanor, a Arsae reafirma o seu esforço para lidar com esses desafios, 

no âmbito que compete à regulação.    

A Arsae vem se empenhando em abordar a necessidade de melhorias na Copanor, com ações em 

três frentes: melhorias das atividades operacionais por meio de Revisão Tarifária Periódica feita anualmente 

para a Copanor, a princípio por três anos; acompanhamento do Plano de Reestruturação da Copanor, 

atualmente em curso; e readequação da capacidade de investimento e manutenção desse prestador, por 

meio do subsídio inter-regional, que é contemplado na Nota Técnica CRFEF 68/2017. Dessa forma, busca-se 

um conjunto de ações abrangente para o enfrentamento da realidade da Copanor, com políticas concretas 

voltadas para o investimento e manutenção do prestador feitos de maneira planejada, que visam à melhoria 

da qualidade dos serviços, e amparados pela provisão de recursos necessários a isso. 

Sobre a questão da tarifa de coleta de esgoto, essa tarifa se justifica pela necessidade de o prestador 

cobrir os custos com a rede de coleta. Assim como outros prestadores regulados pela Arsae, bem como 

outros em Minas Gerais e no Brasil, a Copanor cobra por esse serviço. 
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Quanto à discussão do valor do subsídio ser suficiente para promover uma solução para a Copanor, 

a Arsae considerou o montante apresentado em audiência pública anterior, e também presente no Plano de 

Plurianual de Investimentos da Copanor. Portanto, o montante foi planejado a partir de um Plano Plurianual 

de Investimentos – o qual foi validado pela gestão do prestador, inclusive em termos de sua factibilidade e 

razoabilidade. 

Questões específicas e locais de caráter técnico-operacional devem ser fundamentadas e 

encaminhadas à Arsae por meio de sua Ouvidoria ou encaminhamento à Diretoria. Além disso, cabe notar 

que a agência realiza fiscalizações in loco na área de atuação de seus prestadores, inclusive a Copanor. 

Ademais, a Copanor vem recentemente buscando aperfeiçoar seus métodos para controle de qualidade 

operacional dos serviços, como pode ser constatado pelo Relatório de Monitoramento Operacional 

encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado e para a Arsae. A agência espera que essas melhorias 

possam ser percebidas pela população, e para tal, trabalhará no acompanhamento e fiscalização dessas 

ações. 

Esclarecimentos sobre obrigações dos municípios e da Copanor podem ser encontradas tanto nos 

Planos Municipais de Saneamento de cada município quanto nos contratos de concessão.  

Portanto, a agência está buscando atender aos anseios dos usuários da Copanor, reconhecendo as 

especificidades regionais desse prestador. 

 Contribuição do usuário Felipe Ribeiro: 

Sugere que haja negociação com o Governo Estadual para cumprimento das determinações do 

Projeto Vida no Vale e dos investimentos necessários ao saneamento no norte e nordeste de Minas Gerais 

(valor estimado em 0,05% das despesas anuais, desconsiderando impacto promovido com a redução da 

demanda por gastos em saúde) e identificação de possibilidades alternativas para que os investimentos 

sejam realizados com recursos não-tarifários, compensados posteriormente na tarifa via depreciação e 

remuneração, passando por avaliação da prudência dos gastos. Haveria desoneração da população, que 

evitará um custo extra de R$ 37 milhões caso o mecanismo se financie via tarifas, dado os encargos referentes 

à legislação societária, e se manteria o aporte de R$ 40 milhões em recurso para atendimento da população 

carente na região. Apresentação detalhada dos investimentos realizados em cada município com o recurso 

que for aportado, bem como a definição de indicadores de expansão e qualidade que visem assegurar a 

promoção de melhoria dos serviços prestados pela Copanor, bem como condicionante a possíveis repasses 

futuros. 

Resposta: 

Ao contrário do que foi apontado na contribuição, a Copanor apresentou Plano de Investimentos a 

ser realizado a partir do aporte de capital social no montante de R$ 40 milhões em 2017, como também 

apresentou um Plano Plurianual de Investimentos contemplando investimentos até 2021. Esse Plano indica 

os itens a serem realizados com os recursos, a cronologia anual dos investimentos, além dos municípios e 

das localidades que serão contemplados.  

Em que pese a existência e apresentação de tais planos, a agência estabelece, por meio da Nota 

Técnica CRFEF 68/2017, obrigação de apresentação e atualização anuais de Planos de Investimentos e 

Manutenção por parte do prestador, que incluirão, além da atualização, informações adicionais às constantes 

dos planos já recebidos, para facilitar o acompanhamento futuro de tais iniciativas, inclusive no que tange à 

prudência, uso e utilidade dos investimentos que venham a ser realizados. A referida Nota Técnica prevê 

também mecanismos de transparência que possibilitarão aos interessados acompanhar, por meio de sítio 

eletrônico do prestador, a evolução das ações relacionadas ao subsídio.  
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A Copanor também elaborou um Plano de Reestruturação, já apresentado e discutido tanto com a 

Arsae quanto com o TCE-MG em 2016. Em 2017, a atual administração da Copanor apresentou relatório de 

Monitoramento do referido Plano, o qual contém metodologia detalhada que pode apoiar na melhoria da 

qualidade dos serviços prestador. Em função disso, a Arsae não acata as sugestões do usuário relacionadas 

ao planejamento e acompanhamento de ações. Novamente, vale ressaltar que a agência também está 

atuando sobre a Copanor nos termos da Revisão Tarifária Periódica anual desse prestador. 

A respeito da indicação para negociação com o governo estadual para cumprimento do Projeto Vida 

No Vale e outras questões não referentes à política tarifária, a Arsae entende que tal atuação extrapola sua 

competência como órgão regulador. 

Sobre a possibilidade de remuneração de investimentos a serem realizados pela Copanor, a Nota 

Técnica CRFEF 58/2017 é clara. Dada a natureza de recursos não-onerosos, não é permitido que os 

investimentos realizados pela Copanor sejam recuperados via depreciação e remuneração. Ademais, isso 

causaria um aumento nas tarifas médias de aplicação da Copanor, uma vez que os recursos do subsídio serão 

incorporados via aumento do capital social ao patrimônio da Copanor e não da Copasa. 

 Contribuição do deputado estadual Jean Freire e do usuário Demétrio Bento, de Divinópolis 

Se posicionaram contra o subsídio tarifário da Copasa à Copanor, com os seguintes argumentos: 

(i) a responsabilidade não deveria ser repassada ao usuário; 

(ii) há pobres nas regiões ricas também, de modo que a forma mais adequada de tirar de quem tem mais 

para dar a quem tem menos não necessariamente deveria envolver subsídio em termos regionais. 

Resposta: 

Conforme é discutido na Nota Técnica CRFEF 58/2017 (atualizada pela Nota Técnica CRFEF 68/2017), 

o subsídio tarifário para a Copanor se trata de um subsídio inter-regional, direcionado a localidades carentes 

e/ou sem escala econômica suficiente – em consonância com o que é disposto no Art. 29, §2º da Lei 

11.445/2007. Em geral, um mecanismo dessa natureza implica em fazer com que regiões providas de 

condições econômicas contribuam com o acesso aos serviços por parte de regiões sem essas condições, com 

potenciais benefícios para ambas. Para as regiões sem capacidade de pagamento e/ou escala econômica, 

esse mecanismo possibilita o acesso aos serviços, e consequentes benefícios daí decorrentes – como 

melhorias na saúde, na sustentabilidade ambiental e até na provisão de condições gerais de produção, no 

caso do subsídio em questão. Ainda, possibilita a criação de empregos diretos na região, decorrentes dos 

investimentos e manutenção de ativos. Essa infraestrutura gera uma série de externalidades positivas que 

podem se espalhar por aquele território receptor dos recursos.  Para as regiões provedoras, o subsídio traz 

os benefícios econômicos da contenção de deseconomias de aglomeração, já que melhores condições de 

vida nas regiões carentes evitam o êxodo rural que satura a infraestrutura das regiões mais prósperas, e 

também possibilita a geração de áreas de expansão preferenciais, que fortalecem a rede de cidades como 

um todo. No caso específico do subsídio inter-regional direcionado ao Norte e Nordeste de Minas Gerais, 

outro benefício que as regiões mais abastadas do estado receberão se dá em virtude da polarização dessas 

em relação àquelas, o que significa que uma parcela de cada real dispendido na região polarizada (pobre) 

retorna à região polo (rica)5. Apenas para ilustrar, estudos mostram que para cada R$ 1,00 dispendido em 

uma pequena cidade polarizada de Minas Gerais, R$ 0,59 retornam para Belo Horizonte e R$ 0,40 retornam 

                                                           
5 Roberto L. M. Monte-Mór e Ricardo Machado Ruiz, “A Região Metropolitana de Belo Horizonte: O Antigo, O Novo E Tudo Ao Mesmo Tempo E 

Agora”. IN: As Muitas Minas: Ensaios Sobre a Economia Mineira, (Belo Horizonte: ABDR, 2010), 227–260. 
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para outras cidades do estado6. Isso esclarece como o subsídio em questão beneficia também os usuários 

que o estão pagando. 

Sobre o ponto da “responsabilização” em si, cabe notar que outros modelos de mecanismos também 

teriam efeitos similares. Recursos advindos do Fundo Estadual de Saúde, que foram a fonte principal de 

financiamento da Copanor até 2016, são proporcionados pelos contribuintes. Modelos de subsídio em que a 

Copasa utiliza recursos próprios para realizar as ações de melhoria na Copanor podem implicar em menor 

capacidade de investimentos nas regiões atendidas pela Copasa, tudo o mais constante. Cabe notar, também, 

que o subsídio para as regiões atendidas pela Copanor tem um efeito de cerca de R$ 1,10 sobre a tarifa média 

de água e esgoto da Copasa. 

Portanto, a Arsae entende que o subsídio inter-regional em pauta poderá trazer benefícios para as 

populações residentes das áreas reguladas pela agência em geral, e que, enquanto ente regulador, faz parte 

da sua responsabilidade envidar esforços sobre todos os prestadores por ela regulados.        

A contribuição do Deputado aponta para uma questão de tremenda relevância e que, por isso, já 

vem sendo tratada pelo âmbito regulação da Arsae. Atualmente, todos os prestadores regulados pela agência 

possuem tarifas sociais para usuários de comprovada baixa capacidade de pagamento. Essas tarifas são 

significativamente mais baixas do que as tarifas dos demais usuários. 

Destarte, os usuários de baixa capacidade de pagamento residentes de regiões ricas também 

possuem uma espécie de subsídio (cruzado), que contempla exatamente esse ponto levantado na 

contribuição. Cabe notar que os temas “estrutura tarifária” e “capacidade de pagamento” foram abordados 

na Revisão Tarifária Periódica da Copasa de 2017, como pode ser apreciado nas Nota Técnica CRFEF 62/2017 

(Estrutura Tarifária) e Nota Técnica CRFEF 63/2017 (Capacidade de Pagamento).  Nesse panorama, a agência 

continuará buscando aprimoramentos em sua metodologia de cálculo para corrigir injustiças sociais, na 

medida do possível, no âmbito da regulação tarifária.      

8.2 Contribuição da Copasa 

A companhia sugere que os recursos do subsídio possam ser utilizados para cobertura do déficit 

estrutural da subsidiária e na realização de investimentos. Sugere também que possa ser utilizada para 

controle uma conta gráfica gerencial em vez de conta vinculada. Ao longo da contextualização de suas 

contribuições, o prestador também suscita a possibilidade do regulador estar extrapolando suas atribuições. 

Resposta: 

i) Sobre o denominado “déficit estrutural” 

Para a formulação de políticas públicas, é necessário que se tenha clareza quanto às questões que se 

anseiam abordar, para que os instrumentos adequados sejam empregados. Nesse sentido, a contribuição da 

Copasa é vaga ao não definir o que está interpretando como “déficit estrutural da subsidiária”. Os recursos 

do subsídio inter-regional poderão ser utilizados para investimentos e manutenção de ativos na Copanor, 

variáveis que a Arsae acompanhará ao longo dos próximos anos. O uso dos recursos deverá ser planejado e 

refletido no Plano Plurianual de Investimentos e no Plano Anual de Manutenção da Copanor. Os 

investimentos devem ser selecionados e realizados respeitando os princípios de prudência, uso e utilidade, 

como está exposto na Nota Técnica CRFEF 68/2017. 

Como também foi explanado na supramencionada Nota Técnica, a Arsae está atuando sobre os 

                                                           
6 Diomira Maria Cicci Pinto Faria, “Análisis de la capacidad del turismo en el desarollo económico regional: el caso de Inhotim y Brumadinho” (Tese 

de Doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, 2012). Página 223. 
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desafios dos usuários atendidos pela Copanor em diferentes frentes de ação. Além do subsídio inter-regional 

que visa garantir a capacidade de investimentos e manutenção do prestador, a agência continuará a realizar 

Revisões Tarifárias Periódicas anualmente para a Copanor, instrumento pelo qual a defasagem dos custos 

operacionais desse prestador poderá ser equacionada. A esses aspectos (capacidade de investimento e 

manutenção e custos operacionais) se somam os recursos contemplados no Plano de Reestruturação da 

Copanor, apresentado em 2016. Diante desse panorama, a agência entende que variáveis-chaves para a 

qualidade do serviço do prestador, como os custos operacionais, o treinamento e capacitação de seu quadro 

de pessoal, a manutenção preventiva e corretiva, e os investimentos obterão recursos relevantes para o 

enfretamento de problemas estruturais no prestador. 

ii) Quanto à atuação da Arsae em estrita conformidade com as suas atribuições 

O prestador faz referências aos princípios da regulação mencionados pelo artigo 21 da Lei 

11.445/2007, como a independência decisória, a transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das 

decisões, para, em seguida, ressaltar a importância da Arsae atuar dentro das suas atribuições legais e no 

contexto do seu poder normativo, como agência reguladora. 

A Copasa coloca, então, seu entendimento de que a Arsae estaria extrapolando os princípios 

elencados pela Lei Federal 11.445/2007 no momento em que estabelece a dinâmica de administração e 

controle dos recursos subsidiados pelos usuários para melhorias na Copanor. 

De forma diversa ao suscitado pelo prestador, a agência atua, nesse contexto, em estrita 

conformidade com as previsões legais aplicáveis. Atendo-nos ao tema objeto desta Nota Técnica, trata-se de 

subsídio tarifário inter-regional a ser incorporado às tarifas da Copasa com o objetivo de aplicação integral 

em melhorias na oferta de produtos e serviços a usuários do Norte e Nordeste de Minas Gerais atendidos 

por sua subsidiária integral, a Copanor. 

Destacam-se, em seguida, os pontos que se entende aplicáveis ao caso, na Lei Federal 11.445/2007, 

iniciando pelo artigo 23. 

Art. 23.  A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, 

econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os 

seguintes aspectos:  

(...)  

IX - subsídios tarifários e não tarifários; (Grifo nosso) 

 

Ao mesmo tempo, o legislador assegura que a entidade reguladora tenha condições de exercer 

adequadamente o seu papel, reforçando, no artigo 25 da mesma Lei Federal: 

Art. 25.  Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão 

fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para 

o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares 

e contratuais. (...) 

§ 2o Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento 

básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, 

dos serviços e para a correta administração de subsídios. (Grifo nosso). 

 

Ou seja, o legislador deixa claros os poderes normativos da entidade reguladora, no que tange à 

normatização de subsídios tarifários e à fixação de critérios para a sua correta administração. Ademais, 

oferece respaldo às modalidades de subsídio propostas pela Nota Técnica CRFEF 58/2017 (atualizada pela 

Nota Técnica CRFEF 68/2017). Em análise da Nota Jurídica emitida pela Procuradoria desta agência (Nota 

Jurídica 273/2017), a Advocacia Geral do Estado corrobora os entendimentos aqui resumidos, destacando 

ainda que: 
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Em se tratando de exercício de autonomia técnica da agência reguladora, certo, 

porém, que cabe a esta tratar de todos os aspectos técnicos e econômicos 

relativos à instituição do subsídio cruzado tarifário, tais como montante, forma 

de repasse entre COPASA/COPANOR, destino específico da parcela do subsídio 

cruzado (investimento ou manutenção de equipamentos essenciais à 

continuidade do serviço mais universalização), mecanismos de controle e 

segregação de tais parcelas para maior transparência e controle no 

atendimento das finalidades para as quais o subsídio cruzado foi instituído. 

(Grifo nosso). 

Para além do tema do subsídio cruzado, mas corroborando o entendimento aqui exposto (sobre a 

atuação da Arsae estritamente dentro das suas atribuições), cabe observar que o legislador estadual também 

destacou atribuições relevantes para o assunto em pauta. Na Lei Estadual 18.309/2009, o legislador 

estabeleceu, em seus artigos 5º, 6º e 7º, atribuições da Agência e obrigações para os prestadores sujeitos à 

regulação e à fiscalização da Arsae-MG (como a Copasa e a Copanor), destacando-se, com relação aos temas 

aqui abordados: 

Art. 5º A ARSAE-MG tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem 

como editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação, 

quando o serviço for prestado: 

 (...) 

Art. 6º Para o cumprimento das finalidades a que se refere o art. 5º, compete à 

ARSAE-MG: 

(...) 

II - fiscalizar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, incluídos os aspectos contábeis e financeiros e os 

relativos ao desempenho técnico-operacional; 

III - expedir regulamentos de ordem técnica e econômica, visando ao 

estabelecimento de padrões de qualidade para: 

(...) 

a) a prestação dos serviços; 

b) a otimização dos custos; 

(...) 

V - estabelecer o regime tarifário, de forma a garantir a modicidade das tarifas 

e o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços; 

VI - analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro da prestação dos 

serviços; 

IX - promover estudos visando ao incremento da qualidade e da eficiência dos 

serviços prestados e do atendimento a consultas dos usuários, dos prestadores 

dos serviços e dos entes delegatários; 

(...) 

Art. 7º São obrigações do prestador de serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário sujeito à regulação e à fiscalização da ARSAE-MG: 

(...) 

VII - cumprir as normas regulamentares emitidas pela ARSAE-MG, inclusive 

quanto ao atendimento ao usuário 

(...) 

IX - publicar, na periodicidade e na forma definidas pela ARSAE-MG, 

informações gerais e específicas sobre a prestação e a qualidade dos serviços, as 

ocorrências operacionais relevantes, os investimentos realizados e outras 

informações que se fizerem necessárias; 
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Já o Decreto Estadual no 45871, de 30/12/2011 (posteriormente alterado pelo Decreto no 46.607, 

de 26/9/2014), em seu Capítulo VI, delimita as finalidades e competências das unidades administrativas da 

Arsae, ratificando as atribuições já constituídas pela legislação aqui citada.  

Não prospera, portanto, a alegação do prestador de que a Arsae estaria extrapolando suas 

atribuições no momento em que estabelece normativa que cria subsídio tarifário, fixa critérios para a sua 

correta administração e define as informações de ordem contábil e financeira que devem ser disponibilizadas 

pelo prestador para a sua fiscalização por parte da agência. Todas as atribuições encontram amplo amparo 

legal para sua fixação por parte da Arsae, conforme demonstrado nesta resposta. 

iii) Quanto à sugestão de não se utilizar uma conta bancária específica na Copanor e utilizar como 

mecanismo de controle da aplicação do subsídio “conta gráfica gerencial”, constituída a partir dos 

registros contábeis da empresa que demonstram fontes (recursos) e usos (manutenção e custeio) 

A acumulação e efetiva utilização dos recursos originários do subsídio por parte da Copanor deverá 

ser feita de forma a permitir transparência da sua destinação e acompanhamento simplificado por parte da 

agência e de outras partes interessadas, como o Ministério Público e a sociedade em geral.  

A fonte primária de informações de controle será contábil, com enfoque em contas contábeis que 

ofereçam visibilidade sobre a recepção, e destinação dos recursos subsidiados. Relatórios extracontábeis 

como os propostos pelo prestador serão também requeridos e utilizados pela agência, mas em caráter 

complementar, e não como informação primária para acompanhamento da realização de receita (na 

Copasa), aportes (pela Copasa na Copanor) e gastos (pela Copanor, em investimentos e manutenção 

subsidiados).  

O prestador encaminhou a esta agência proposição de que os controles da utilização dos recursos 

subsidiados se deem por meio de relatórios gerenciais.  

Entretanto, a Arsae entende que apenas relatórios gerenciais ou a chamada “conta gráfica gerencial” 

não seriam suficientes para atender aos anseios da sociedade e da agência reguladora em termos de 

transparência e capacidade de verificação dos usos dos recursos. Por isso, a Arsae optou pelo uso da criação 

de contas contábeis específicas na Copanor, além de ter elaborado um mecanismo tarifário para a Copasa 

que visualiza o desenvolvimento do uso do subsídio ano a ano. Caso os aportes de capital, o planejamento e 

as ações realizadas não sejam desempenhadas de acordo com o que está exposto na Nota Técnica CRFEF 

68/2017, haverá compensações financeiras sobre a tarifa da Copasa.  

Então, a contribuição da Copasa foi acatada parcialmente pela Arsae.  

A primeira parte dela – que usa o termo “déficit estrutural” - foi entendida como excessivamente 

ampla, até mesmo em função de outras ações de reestruturação do prestador em curso (por exemplo a 

adequação dos custos operacionais por meio das Revisões Tarifárias da própria Copanor). Em função disso, 

permitiu-se a ampliação do uso dos recursos do subsídio de “investimentos” para “investimentos e 

manutenção” (dado que os dois tipos de gastos se relacionam à infraestrutura que se pretende melhorar 

com sua utilização), devendo esses gastos estarem amparados por Plano Plurianual de Investimentos e por 

Plano Anual de Manutenção da Copanor.  

Já a utilização da chamada “conta gráfica gerencial” não foi acatada pela agência. Porém, a utilização 

de conta bancária específica para percepção dos valores do subsídio na Copanor foi dispensada e substituída 

pelo uso de contas contábeis diferenciadas para os gastos subsidiados e pelo mecanismo de compensação 

tarifária anual, nos termos postos pela Nota Técnica que versa sobre o assunto. 
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9 CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA CRFEF 59/2017 – RESULTADO PRELIMINAR 

9.1 Base de Ativos Regulatória (BAR) 

9.1.1. Depreciação considerada para o ciclo tarifário 

Contribuições da Copasa, da Athena Capital, Kondor Invest, Vertra Capital, XP Gestão de Recursos 

e Siglasul 

A Copasa sugere que a taxa de depreciação da maior parte dos ativos, que hoje é 4% a.a. (25 anos de 

vida útil), seja alterada para fins regulatórios para 2,22% a.a. (45 anos de vida útil), com base em informações 

extraídas da Tabela 12 – Vida Útil Atual versus Ajustada – COPASA, constante do documento “Contribuições 

à Consulta e Audiência Pública 15/2017 da ARSAE-MG - Custo de Capital”. 

Os investidores contribuíram no mesmo sentido, indicando vidas úteis entre 40 e 120 anos para 

ativos do setor de saneamento, com base em referências nacionais e internacionais. Apontaram que a taxa 

de depreciação adotada na contabilidade da Copasa é muito alta, de modo que o seu uso para fins 

regulatórios resulta em uma quota de depreciação muito distante do adequado. Ressaltaram que “a 

depreciação regulatória calculada pelo regulador deve corresponder ao investimento necessário a ser 

realizado pelo prestador de forma a recompor os ativos em serviço”. 

Resposta: 

Para o cálculo dos valores de amortização e depreciação que propiciarão a recuperação do capital 

investido, a Arsae propôs utilizar as taxas adotadas pela Copasa, as quais, como declarado nas notas 

explicativas às suas demonstrações financeiras, refletem o padrão de consumo dos benefícios econômicos 

futuros dos ativos. 

Cabe ressaltar que as argumentações no sentido de que a consideração de uma depreciação 

acelerada incentivaria a destruição e reconstrução de ativos ainda em condições de operação são, no mínimo, 

errôneas, já que nem existe tal incentivo, dada a geração de receita atrelada aos ativos, nem seria uma prática 

aceitável por parte de uma companhia comprometida com o alcance da universalização do saneamento no 

estado. No entanto, a decisão dos prazos de depreciação regulatória afeta a equidade entre gerações, já 

que pode concentrar em determinado período o pagamento de investimentos que trarão benefícios por 

prazo mais longo. Nesse sentido, o ideal seria que a quota regulatória fosse o mais aderente possível ao 

observado na prática.  

Não obstante, a Copasa afirma, em seus Formulários de Referências 2016 e 2017, que a 

amortização/depreciação considerada em sua contabilidade reflete: 

(...) o padrão em que se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos 

pela Companhia, ou o prazo final da concessão, o que ocorrer primeiro. O padrão de consumo 

dos ativos tem relação com sua vida útil econômica, nas quais (SIC) os ativos construídos pela 

Companhia integram a base de cálculo para mensuração da tarifa de prestação dos serviços de 

concessão. 

Não seria razoável considerar regulatoriamente uma vida útil que, segundo o prestador, ultrapassa 

o prazo durante o qual os ativos devem integrar a BAR. Acrescenta-se que, conforme exposto nas 

Demonstrações Financeiras da Copasa referentes ao exercício de 2016 (grifos nossos): 

A depreciação é realizada pela vida útil estimada de cada bem (...). Os valores residuais e a vida 

útil dos ativos, em atendimento ao CPC 27 – Ativo Imobilizado, foram revisadas ao final do 

exercício de 2016, não sendo necessários ajustes no início de 2017, de forma prospectiva. 
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As taxas de depreciação/amortização adotadas pela Copasa também foram aceitas pelo auditor 

independente das Demonstrações Financeiras da companhia em 31.12.2016, como pode ser inferido pela 

inexistência de ressalvas ou ênfases sobre o tema em seu relatório, publicado juntamente com as 

demonstrações. 

A Arsae-MG considera como referências relevantes o trabalho e a opinião dos profissionais 

envolvidos na elaboração das Demonstrações Financeiras da Copasa para a fundamentação da escolha dos 

critérios utilizados para a determinação dos valores de amortização e de depreciação insertos nos cálculos 

do reposicionamento tarifário da prestadora. Desta forma, mesmo não tendo, até o momento, estabelecido 

um padrão de referência para a vida útil dos ativos do setor de saneamento básico no âmbito regulatório, 

como já explicito na Nota Técnica CRFEF 39/2016 - Metodologia de Cálculo da Base de Ativos Regulatória da 

Copasa, a Arsae entende dispor de razoável conforto para adotar as taxas de amortização e de depreciação 

utilizadas pela empresa, considerando existir, conforme relatório do auditor, uma “segurança razoável” de 

que as Demonstrações Financeiras da Copasa estão “livres de distorções relevantes”. 

Quanto ao laudo técnico apresentado pela Copasa, preparado pela empresa de engenharia e perícia 

Raja Engenharia, a conclusão é de que as taxas de depreciação e amortização utilizadas atualmente pela 

Copasa são adequadas e devem ser mantidas, conforme explicitado na página 62 do documento. Causa 

estranheza que o mesmo laudo seja utilizado pela Copasa para embasar as taxas atuais consideradas7 e 

para embasar as novas taxas sugeridas8. 

Conclui-se que, considerando os documentos e argumentos fornecidos, não há embasamento para 

a alteração dos prazos de depreciação/amortização dos ativos que já estão incorporados à base de ativos. 

Porém, a Arsae entende que é razoável realizar a alteração da vida útil para ativos que serão incorporados à 

base após o início do novo ciclo tarifário. 

Portanto, a contribuição será parcialmente acatada para este ciclo tarifário, uma vez que a Arsae 

manterá a vida útil de 25 anos para os ativos já incorporados na base de ativos, mas adotará a nova vida útil 

sugerida pelo prestador (45 anos de vida útil) para os novos ativos após o início do novo ciclo tarifário, até 

que a agência conclua os próprios estudos sobre vida útil regulatória. 

9.1.2. BAR residual a ser remunerada no ciclo tarifário 

Contribuições da Copasa, da Athena Capital, Kondor Invest, Vertra Capital, XP Gestão de Recursos 

e Siglasul: 

A Copasa e os investidores indicaram a necessidade de se aumentar a BAR residual a ser remunerada 

no ciclo tarifário, apontando, em suma, que não foram considerados recursos para a realização de 

investimentos em expansão dos serviços durante o ciclo e que não se pode deixar de remunerar a parcela 

investida na recomposição dos ativos. Assim, sugerem que a BAR seja mantida constante ao longo do ciclo, 

com adequação (redução) da quota de depreciação, ou que a BAR seja acrescida do VPL dos investimentos 

previstos para o ciclo, podendo haver compensações nos reajustes em caso de sub execução.  

Apontam alguns motivos para justificar que nem todos os investimentos geram faturamento 

suficiente para cobrir o custo marginal: investimentos em segurança hídrica, melhorias na qualidade do 

                                                           
7 “Para fins fiscais, os ativos intangíveis e imobilizados, assim como suas respectivas amortizações e depreciações, são 
mensurados conforme as disposições da Lei 6.404/76, os pronunciamentos técnicos (...) e laudo técnico de empresa 
especializada, que sugere a utilização da vida útil econômica, conforme apresentado na tabela 6 (...)”. Nota Técnica Copasa 
001/2017, página 4. 
8 “b) base de ativos considerando a adequação do prazo de vida útil, utilizando o princípio da Sabesp e Sanepar, suportado 
por laudo técnico de avaliação anexo (...)”.Nota Técnica Copasa 001/2017, página 9. 
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serviço, expansão da coleta de esgoto (devido à nova estrutura tarifária), expansão do tratamento de esgoto, 

descasamento temporal, tendência à redução do consumo médio e riscos de não adesão à rede. Ressaltam 

o fato da Arsae ter mencionado na NT CRFEF 54/2017 que “(...) é parte do negócio da Copasa a absorção de 

variações na demanda. (...) o risco de mercado deve ser alocado para o agente com maior capacidade de 

gestão desse risco”. 

Resposta: 

A Arsae acata parcialmente as contribuições, decidindo remunerar a BAR constante ao longo do ciclo, 

mas não adequar a quota de depreciação regulatória, conforme explicado adiante. 

Como houve muitas contribuições relacionadas a este mesmo tema, com pequenas variações nos 

argumentos, optou-se por não responder a cada argumento individualmente. A seguir são apresentados 

breves esclarecimentos sobre a proposta anterior da Arsae, seguidos pelas mudanças definidas com base nas 

contribuições e na reavaliação de premissas adotadas. 

Além da recuperação do capital investido (depreciação/amortização), os custos de capital abrangem 

a remuneração da parcela não depreciada desse capital. Para aferir qual valor deve ser remunerado no ciclo 

tarifário, a Arsae parte das informações do Banco Patrimonial da Copasa, que contém a listagem de todos os 

seus ativos. Foi utilizado o Banco de dez/2016, mês que marca a metade do período de referência da Revisão 

Tarifária (jul/2016 a jun/2017). Os valores originais de cada ativo que compõe a BAR foram 

depreciados/amortizados até dez/2016 e corrigidos monetariamente até a mesma data. Dessa forma, os 

valores obtidos representam o montante médio necessário para a prestação de serviços no período de 

referência, nas condições observadas nesse período. Logo, o custo de capital considerado na tarifa reflete o 

custo dos ativos existentes e em operação no momento da Revisão Tarifária9. 

Ao longo do ciclo tarifário de 4 anos, essa base sofrerá depreciação e, por outro lado, novos 

investimentos serão realizados. A maior parte dos investimentos resulta em aumento do faturamento, 

motivo pelo qual, com a metodologia adotada, não é necessário acrescentar recursos na tarifa para seu 

custeio. Assim, propôs-se inicialmente observar qual será o comportamento desta base durante o ciclo 

tarifário, computando-se os efeitos da depreciação, e remunerar a base média resultante, em vez da base do 

período de referência. A própria Copasa explicitou em sua contribuição à Audiência Pública nº 12/2016 que: 

Uma vez homologada a tarifa para cobrir os investimentos realizados (custo médio), 

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

custos adicionais (custo marginal). 

Quanto aos ativos que não geram receita adicional, a Arsae solicitou, ainda na primeira fase do 

processo de consultas, que a Copasa indicasse a previsão desse tipo de investimento para este ciclo tarifário. 

Diante da falta de resposta pela Copasa, manteve-se a proposta de considerar o valor médio de uma base 

decrescente, com a premissa de que o prestador não aplicaria recursos significantes em reposição dos ativos 

e outras ações que não incrementam a receita. 

No entanto, a Arsae entende que é regulatoriamente adequada a remuneração da BAR do período 

de referência10, constante, durante todo o ciclo, conforme proposto nas contribuições, desde que os ativos 

constituídos com a quota auferida a título de depreciação visem realmente a manter a capacidade de 

                                                           
9 Outra ótica seria calcular a receita de equilíbrio com base em projeções futuras, como é feito pela Arsesp. Para tanto, não se 
projeta apenas os investimentos que serão realizados, mas também a demanda (número de usuários, consumo médio, tipo 
de serviço e área geográfica), e os custos operacionais alinhados às projeções de demanda. 
10 Calculada a partir do Banco Patrimonial de dez/2016 e atualizada pela inflação para preços do primeiro ano do ciclo tarifário: 
jul/2017 a jun/2018. 
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prestação de serviços observada naquele período (esse entendimento foi colocado em todas as 

contribuições recebidas). Caso contrário, observa-se dupla remuneração. 

Conforme respondido no tópico anterior, a Arsae decidiu manter, para o cálculo da quota de 

depreciação contemplada nas tarifas deste ciclo tarifário, a vida útil utilizada pela Copasa em sua 

contabilidade. A quota de depreciação provavelmente estará superestimada11, havendo uma alocação extra 

de recursos na tarifa. Embora não seja possível estimar precisamente esse valor, pode-se supor que seja mais 

que suficiente para custear os demais investimentos que não geram aumento de faturamento, que também 

não podem ser estimados, como segurança hídrica, ou algum investimento em coleta de esgoto cujo 

faturamento a menor porventura não seja compensado pelo faturamento a maior nos serviços de água e 

EDT.  

Quanto aos outros fatores levantados nas contribuições que poderiam ocasionar um faturamento 

insuficiente para a cobertura do custo marginal, destaca-se que: (i) a expansão do tratamento de esgoto 

levará a um faturamento possivelmente maior que o custo marginal, pois, além da implantação do incentivo 

tarifário, a nova estrutura tarifária aumentou a tarifa de EDT para 92,5% da tarifa de água; (ii) sobre o 

descasamento temporal, a Arsae decidiu corrigir monetariamente o valor dos ativos no período de 

construção, e os encargos incorridos com dívida durante a execução das obras são incorporados ao valor dos 

ativos; (iii) realmente é válido o trecho citado da nota técnica da Arsae CRFEF 54/2017 sobre a alocação do 

risco de variações na demanda durante o ciclo tarifário. A Arsae não estima essas variações futuras e não as 

considera na construção da tarifa, assim como não projeta os investimentos futuros. Os acréscimos no 

faturamento obtidos em resultado dos novos investimentos serão auferidos pelo prestador ao longo de todo 

o ciclo tarifário, sendo esses acima ou abaixo do necessário para cobrir os custos marginais. 

Estabelece-se, então, que a BAR a ser remunerada neste ciclo tarifário será a calculada para o 

período de referência, com base no Banco Patrimonial de dez/2016 e atualizada pela inflação para preços 

do primeiro ano do ciclo tarifário, sem reduzi-la pela depreciação anual a ser observada no ciclo. A quota 

de depreciação contemplada na tarifa será calculada com base na vida útil utilizada pela Copasa em sua 

contabilidade. 

Será discutida ainda a possibilidade de aplicação de um incentivo adicional aos serviços de esgoto 

nos reajustes tarifários anuais. A proposta é permitir que as obras relacionadas a esgotamento sanitário que 

forem concluídas ao longo do ciclo tarifário passem a compor a base de remuneração ainda durante o ciclo. 

Esta proposta será discutida internamente e em consulta/audiência pública ao longo do próximo semestre. 

9.1.3. Receita auferida no passado para arcar com os custos de capital 

Contribuições da Copasa, da Athena Capital, Kondor Invest, Vertra Capital, XP Gestão de Recursos 

e Siglasul: 

A Copasa e os investidores argumentam que as inversões realizadas no passado (desde o início da 

regulação pela Arsae) não foram remuneradas e recuperadas adequadamente nas tarifas. Apresentam 

algumas simulações, todas partindo das proporções de remuneração e depreciação dentro da receita 

inicialmente proposta em audiência pública no reajuste tarifário realizado em 2010. Sugerem que sejam 

verificados os desvios entre o definido regulatoriamente e o incorrido, e que seja feita uma compensação 

financeira. Alternativamente, sugerem que a BAR residual seja recalculada considerando, retroativamente, 

                                                           
11 Em linha com o que foi apontado nas contribuições, não seria razoável imaginar que mais que a totalidade do programa 
anual de investimentos da Copasa fosse em reposição de ativos. No momento a Copasa não dispõe de registros do valor que 
é investido anualmente em reposição e/ou reforma de ativos devido ao desgaste/depreciação. Uma estimativa da Arsae com 
base nos registros de 2009 a 2014 resultou em um valor de aproximadamente R$ 12 milhões ao ano, apenas. A Copasa 
informou que os registros não eram válidos e que providenciará sua adequação a partir de 2018. 
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uma vida útil mais longa, de modo que os ativos supostamente não remunerados/depreciados na tarifa 

passem a compô-la. 

Resposta: 

Desde que a Arsae começou a regular a Copasa, em 2009, não foi solicitada/realizada uma Revisão 

Tarifária antes desta que está em curso. Até 2015, foram realizados Reajustes Tarifários anuais, cujo objetivo 

é simplesmente aplicar correção inflacionária, mantendo a receita auferida pelo prestador neutra em relação 

às variações de preços sentidas.  

A contribuição apresentada pela Copasa aponta que, como consequência da variação do custo de 

capital acima da inflação entre 2009 e 2015, “(...) a metodologia adotada [nos reajustes] pela Arsae MG fez 

com que os investimentos da Companhia não tivessem a remuneração ‘justa’”. No entanto, já que a 

adequação necessária (aumento ou redução das tarifas em termos reais) só poderia ser feita no âmbito de 

uma Revisão Tarifária, não há que se falar em metodologia inadequada12. 

As despesas contempladas nas tarifas autorizadas pela Arsae em 2010 não podem ser consideradas 

necessariamente como os valores adequados que deveriam ser percebidos pelo prestador, pois não foram 

calculadas e definidas naquele momento, mas tão somente reajustadas pelos efeitos da inflação. Se o valor 

inicial estabelecido para as tarifas antes da regulação pela Arsae não era adequado, ou se ao longo do tempo 

as condições se alteraram, as tarifas atuais (antes desta Revisão) realmente poderiam estar insuficientes para 

a cobertura dos custos ou, ao contrário, poderiam estar gerando um excesso de lucro para o prestador sem 

contrapartida em melhoria dos serviços para os usuários.   

A própria Resolução Arsae-MG nº 001/2010, que autorizou a aplicação daquele reajuste, estabeleceu 

que: 

Art. 8°. Os valores utilizados no processo de construção das tarifas autorizadas nesta 

Resolução não se prestam ao objetivo de gerar compensações financeiras e, portanto, 

não serão utilizados, em nenhuma hipótese, para respaldar pleitos relativos a 

receitas porventura não obtidas ou auferidas em excesso pela concessionária. 

Fica claro, assim, que não há embasamento para efetuar qualquer tipo de compensação financeira, 

positiva ou negativa, relativa ao patamar real das tarifas observadas antes desta revisão tarifária. Portanto, 

a contribuição não será acatada. 

De qualquer forma, cabe esclarecer que a Nota Técnica nº 001/2010, cujos números apresentados 

foram utilizados pela Copasa e pelos investidores em suas simulações, foi a proposta colocada em audiência 

pública naquele processo, que não foi aplicada. A nota técnica correta para subsidiar os cálculos seria a nº 

003/2010, versão após audiência pública, publicada na mesma página13. Se os cálculos apresentados nas 

contribuições fossem replicados com os valores corretos, a conclusão encontrada seria contrária.  

Acrescenta-se que, uma análise consistente para verificar se as inversões realizadas entre 2010 e 

2016 realmente não foram remuneradas e recuperadas, deveria partir da comparação entre o valor que a 

Copasa deveria ter auferido a título de remuneração e depreciação do capital e o valor que ela realmente 

auferiu com as tarifas aplicadas.  

9.1.4. Atualização inflacionária e juros sobre obras em andamento 

Contribuições da Kondor Invest, Vertra Capital, XP Gestão de Recursos, Siglasul e Copasa: 

                                                           
12 Em nota técnica apresentada pela Copasa, aponta-se, equivocadamente, que a Arsae definiu em 2010 a metodologia de 
“cálculo da tarifa”. O que foi definido na Nota Técnica Arsae-MG nº 003/2010 (versão após audiência pública da NT 001/2010) 
foi o cálculo do Reajuste Tarifário daquele ano. 
13 http://www.arsae.mg.gov.br/audiencia-publica/page/195-aud-pub-01-10  

http://www.arsae.mg.gov.br/audiencia-publica/page/195-aud-pub-01-10
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A Copasa sugere que os ativos que compõem a BAR sejam atualizados pela inflação a partir da data 

de realização dos investimentos, e não a partir da entrada em operação. Os investidores sugerem, além da 

atualização inflacionária, a consideração de juros sobre as obras em andamento (IPCA + WACC real). A Vertra 

Capital propõe que seja considerada a atualização inflacionária para os períodos de obras em andamento no 

passado, e que, prospectivamente, sejam incluídos também os juros sobre obras em andamento. 

Resposta: 

A Arsae acatou parcialmente a contribuição, entendendo que a atualização monetária das obras em 

andamento é um procedimento correto. 

Em relação aos juros, os encargos incorridos com dívida antes da conclusão das obras já são somados 

ao valor do ativo a ser remunerado14, não sendo correto afirmar que os custos financeiros dos desembolsos 

realizados durante a fase de construção não estão sendo contemplados. Uma pequena parcela que está 

sendo desconsiderada se refere ao custo de oportunidade do capital próprio durante o período das obras. 

Do ponto de vista regulatório, é necessário incentivar a conclusão das obras em um prazo eficiente. 

Isso pode ser feito calculando-se um valor de juros sobre obras em andamento (JOA) com taxa menor que o 

WACC regulatório15, ou de qualquer forma que torne mais vantajoso concluir a obra do que alongar o prazo 

de execução. A Arsae optou por não adicionar juros além dos já incidentes sobre o capital de terceiros 

empregado na fase de obras, garantindo que a remuneração total nessa fase seja menor que a auferida a 

partir de quando essas obras forem concluídas. Outra forma geralmente adotada por agências reguladoras é 

aplicar tanto os juros quanto a correção monetária das obras em andamento apenas até um certo limite de 

tempo de execução. Na prática, a opção escolhida pela Arsae pode proporcionar uma compensação maior 

ao prestador que essa alternativa, conforme demonstrado no exemplo hipotético abaixo: 

 

Portanto, a contribuição sobre a adição de um valor referente a juros sobre obras em andamento 

(JOA) não será acatada. 

                                                           
14 De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 20 – Custos de Empréstimos, nos casos em que o concessionário tem o 
direito contratual de receber um ativo intangível (direito de cobrar os usuários dos serviços públicos), os custos de 
empréstimos atribuíveis ao contrato de concessão devem ser capitalizados durante a fase de construção. 
15 Isso o que exigiria primeiro remover os custos financeiros já acrescidos à base em obediência ao Pronunciamento Técnico 
CPC-20 – Custos de Empréstimos, de modo a não haver dupla remuneração. 

EXEMPLO HIPOTÉTICO Juro real anual: 6,0%

Custo da Obra: 100,00 Inflação anual: 5,0%

Fluxo de desembolsos

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Capital de terceiros 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Capital próprio 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Inflação acumulada 27,6% 21,6% 15,8% 10,3% 5,0%

Juros acumulados 28,8% 22,7% 16,9% 11,3% 6,0%

Impacto da inflação acumulada Total Total 3 anos

Capital de terceiros 11,49 10,94 10,42 9,92 9,45 52,22 29,79

Capital próprio 14,04 13,37 12,73 12,13 11,55 63,82 36,41

Impacto dos juros acumulados Total Total 3 anos

Capital de terceiros 11,60 11,04 10,52 10,02 9,54 52,71 30,07

Capital próprio 14,17 13,50 12,86 12,24 11,66 64,43 36,76

Juros de todo o período (apenas sobre capital de terceiros) + Inflação de todo o período: 168,75

Juros e inflação sobre todos os desembolsos, porém apenas por 3 anos: 133,04
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9.1.5. Financiamento dos investimentos necessários para cumprimento de metas 

Contribuição da Kondor Invest e XP Gestão de Recursos: 

Sugerem que sejam considerados os investimentos necessários para cumprir as metas relacionadas 

aos serviços de esgotamento sanitário e à redução de perdas de água. Destacaram o trecho da Lei 

11.445/2007 que diz que, na instituição das tarifas, os preços públicos e taxas para os serviços de saneamento 

básico observarão, dentre uma série de diretrizes, a “geração dos recursos necessários para realização dos 

investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço” (Artigo 9º, § 1º, inciso III). 

Apresentaram também uma simulação de quanto sobraria de recurso próprio para investimentos, 

ressaltando que o que tiver que ser captado com terceiros só será remunerado a partir do próximo ciclo. 

Resposta: 

Esta contribuição foi respondida também na seção 5, dentro da discussão sobre incentivos tarifários. 

Em relação à capacidade de investimento da Copasa para cumprir as metas, foi destacado que a meta central 

foi proposta pela própria companhia.  

Quanto ao que estabelece o artigo 29 da Lei 11.445/07, quando se fala em gerar recursos para a 

realização de investimentos, não necessariamente significa antecipar ao prestador o recurso em si, mas 

garantir seu financiamento. No caso de empresas que visam lucro, como a Copasa, isso é feito colocando na 

tarifa o valor necessário para cobrir o custo de captação de recursos (próprios e de terceiros), ou seja, 

recursos para pagar o serviço da dívida e para remunerar e recuperar o capital próprio. A tarifa é construída 

com base na necessidade de receita para cobrir todos os custos, inclusive os de capital. A Copasa receberá 

esses recursos por meio do faturamento. O faturamento ocorre em razão da prestação dos serviços. Logo, 

ao prestar os serviços, a Copasa aufere “os recursos para a realização de investimentos”, conforme 

explicitado no trecho citado da Lei 11.445/07. Logo, se a Copasa coloca em operação uma nova ETA no 2º 

ano do ciclo tarifário, imediatamente ela começará a auferir receita para cobrir não só os custos de capital, 

mas também custos operacionais e demais despesas atreladas à prestação. No próximo ciclo, essa ETA 

passará a compor a base de remuneração, assim como os custos de sua operação integrarão o cálculo dos 

custos operacionais eficientes. Por outro lado, o mercado consumidor utilizado nos cálculos da nova tarifa 

estará acrescido dos volumes consumidos pelos usuários dessa ETA, o que impede a dupla cobertura dos 

custos. 

Quanto às simulações constantes da contribuição, de quanto sobraria de recurso próprio para 

investimentos, não faz sentido dizer que o que tiver que ser captado com terceiros só será remunerado a 

partir do próximo ciclo, pois a tarifa definida já está contemplando os recursos para amortização e 

remuneração do capital de terceiros. A sobra de recursos depois de pagas todas as despesas (inclusive os 

custos da dívida) nada mais é que uma parte da remuneração do capital próprio que a empresa pode escolher 

reinvestir para gerar retorno futuro. De forma alguma é a única fonte de financiamento da empresa, e os 

custos da outra fonte (terceiros) também estão cobertos na tarifa. 

Nas simulações apresentadas nas contribuições, foram deduzidas as despesas previstas com o serviço 

da dívida, mas o valor final de recursos para investimento não foi acrescido dos recursos captados com 

terceiros. Para 2017, por exemplo, há R$ 523 milhões de captações com terceiros16. Esse valor, somado à 

sobra de recursos próprios calculada na contribuição, resulta em um montante muito maior que o previsto 

no programa de investimentos da Copasa. O restante pode ser utilizado para investir além do previsto e 

                                                           
16 R$ 432,7 milhões já contratados e R$ 90,6 milhões a contratar, segundo informações apresentadas pela Copasa. Na 
Comunicação Externa nº 77/2017. 
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caminhar no sentido da universalização, alcançando as metas propostas. Por outro lado, pode ser utilizado 

para cobrir ineficiência e gastos indevidos, dependendo da gestão do prestador. 

Para confirmar essas conclusões, a Arsae buscou estimar quanto realmente sobrará de recursos para 

investimentos, construindo uma estimativa de fluxo de caixa para cada ano do ciclo tarifário a partir dos 

valores definidos na Revisão e de informações fornecidas pela Copasa. A tabela abaixo expõe os resultados 

da análise. 

Tabela 1 – Análise da sobra de recursos para investimentos no ciclo tarifário 2017 a 2021 

 

A tabela a seguir apresenta a fonte e ou a forma de cálculo de cada item utilizado na projeção. 

Destaca-se que, para os valores de captação de recursos de terceiros, como a Copasa informou valores para 

cada exercício e não para os períodos de referência, foram consideradas médias dos valores de cada ano e 

do ano seguinte. Por exemplo, para aferir o valor referente ao PR jul/17 a jun/18, utilizou-se a média do 

informado para 2017 e para 2018. 

Os resultados apresentados na Tabela 1 deixam claro que as tarifas definidas nesta revisão 

propiciarão recursos muito além do necessário para a execução do atual programa de investimentos da 

Copasa. Portanto, não se pode dizer que não haverá recursos para cumprimento de metas de expansão 

dos serviços e de melhoria na qualidade.  

 

  

Valores em R$ Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4

Receita Tarifária de aplicação 4.583.894.435    4.710.730.794    4.841.076.715    4.975.029.308    

(+) Outras receitas 170.903.112        174.321.174        177.807.598        181.363.750        

(-) Compensação Tarifa Social -                         83.743.639          83.743.639          83.743.639          

(-) Ajuste relacionado ao benefício JCP -                         106.489.447        106.489.447        106.489.447        

(-) Inadimplência 92.413.435          94.261.704          96.146.938          98.069.877          

(-) Custos operacionais 2.143.025.989    2.185.886.509    2.229.604.239    2.274.196.324    

(-) Impostos e taxas 354.447.215        361.536.159        368.766.882        376.142.220        

(-) PLR 41.640.438          35.956.915          37.918.815          40.360.083          

(-) IR e CSLL 341.770.199        307.215.018        320.482.937        336.772.437        

(-) JCP 195.955.003        169.209.014        178.441.481        189.929.801        

(-) Serviço da dívida 942.214.367        1.089.296.486    911.871.323        742.906.591        

(-) Investimentos Copanor 56.859.966          56.859.966          56.859.966          56.859.966          

(-) Repasse a fundos municipais 39.179.110          39.962.692          40.761.946          41.577.185          

Despesas glosadas 118.899.518        120.014.731        121.160.802        122.338.585        

(=) Disponibilidade de Recursos Próprios 428.392.307        234.619.689        466.635.898        687.006.903        

(-) Financiamento do CG 8.965.077            9.213.141            9.468.069            9.730.050            

(+) Captações com terceiros 439.187.500        545.175.000        680.018.000        551.579.000        

(=) Recursos para investimento 858.614.730        770.581.548        1.137.185.830    1.228.855.853    

Recursos necessários p/ investimentos 624.994.111        637.493.993        650.243.873        663.248.751        

Superávit/Déficit 233.620.619        133.087.555        486.941.957        565.607.102        

(+) saldo de caixa anterior 621.673.000        855.293.619        988.381.174        1.475.323.130    

(-) capital de giro 200.000.000        200.000.000        200.000.000        200.000.000        

(=) Sobra de caixa acumulada a cada PR 655.293.619        788.381.174        1.275.323.130    1.840.930.233    
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Tabela 2 – Detalhamento da fonte e/ou forma de cálculo dos itens da análise dos recursos para 

investimento 

 

Por fim, as contribuições realizadas pela Kondor Invest e pela XP Gestão de Recursos contemplam 

ainda simulações de impacto do aumento do nível de investimentos sobre a alavancagem, chegando-se a 

um resultado de que a Copasa poderia investir “apenas” até R$ 1 bilhão por ano sem prejuízo à sua saúde 

financeira. Nessas simulações, no entanto, ainda faltou considerar o aumento de faturamento advindo dos 

novos investimentos. 

9.1.6. Base de Ativos Regulatória (BAR) bruta 

Contribuição da Siglasul e solicitações de Thiago Vidal (Vertra Capital) e Gabriela Benjamin 

(Newfoundland Capital Management): 

Os participantes solicitaram a memória de cálculo que permitisse reproduzir os valores propostos de 

BAR bruta, BAR líquida e depreciação.  

A Siglasul Consultoria sugeriu que a agência verificasse as premissas utilizadas na metodologia e 

apontou cálculos mostrando que a BAR bruta estaria subestimada. Indicou como prováveis motivos para a 

subestimação da BAR: (i) uma indevida indexação monetária da BAR Bruta; (ii) a desconsideração do JOA 

(juros sobre obras em andamento), e/ou (iii) dedução de um montante muito significativo de ativos 100% 

depreciados, fora de uso, ou com capacidade ociosa.  

Resposta: 

Item Fonte e/ou forma de cálculo

Receita Tarifária de aplicação RT1 aplicação definida na Revisão

(+) Outras receitas Valor da Revisão, sem Prodes

(-) Compensação Tarifa Social Valores definidos na Revisão

(-) Ajuste benefício JCP Valores definidos na Revisão

(-) Inadimplência Valor da Revisão

(-) Custos operacionais Valor da Revisão

(-) Impostos e taxas Valor da Revisão

(-) PLR 25%*25%*95%*Resultado líquido

(-) IR e CSLL 34%*Resultado antes de IR e CSLL

(-) JCP 25%/(1-15%)*95%*Resultado líquido

(-) Serviço da dívida Informado pela Copasa na contribuição

(-) Investimentos Copanor Valor definido na Revisão

(-) Repasse a fundos municipais Valor definido na Revisão

Despesas glosadas
Valores PR 2017 a preços do PR1 (doações, indenizações, multas/juros, outras 

glosas e restante do repasse a municípios)

(-) Financiamento do CG Valor definido na Revisão

(+) Captações com terceiros
Informações da Copasa (CE nº 77/2017). Para ano 1 considerou-se o total 

"contratado + captação" e para demais anos apenas "captação"

Recursos p/ investimentos Informado pela Copasa na contribuição à AP 15/2017

(+) saldo de caixa anterior
Para o ano 1, valor constante das demonstrações contábeis 2016. Para os 

demais anos, cálculo "sobra de caixa do ano anterior + CG"

(-) capital de giro
Informado pela Copasa para 2017 na CE 77/2017, maior que o eficiente de 

aproximadamente R$ 120 milhões calculado pela Arsae.
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As solicitações de informações dos participantes não foram atendidas porque a Arsae não recebeu 

autorização da Copasa para disponibilizar o seu Banco Patrimonial, necessário para apresentar a memória de 

cálculo dos valores de BAR bruta, BAR líquida e depreciação. O Banco Patrimonial contém a listagem de todos 

os ativos da Copasa, e os cálculos são feitos linha a linha, ativo por ativo.  

Respondendo aos questionamentos da Siglasul, a Arsae assegura que houve a devida indexação 

monetária da BAR bruta pelo IPCA acumulado, a partir do momento em que entraram em operação. 

Acatando às contribuições recebidas, conforme exposto no tópico 9.1.4, será considerada também a 

atualização monetária das obras em andamento. 

Quanto aos juros sobre obras em andamento, os encargos incorridos com dívida antes da conclusão 

das obras já são somados ao valor do ativo a ser remunerado, de modo que está sendo desconsiderado 

apenas o custo de oportunidade do capital próprio durante o período das obras. A Arsae optou por não 

contemplar um adicional de JOA, de modo a garantir que a remuneração total durante a fase de obras seja 

menor que a auferida a partir de quando essas obras forem concluídas, pois, do ponto de vista regulatório, 

é necessário incentivar a conclusão das obras em um prazo eficiente. As outras agências reguladoras 

nacionais utilizam práticas alternativas no mesmo sentido, conforme explicado no tópico 9.1.4. 

Em relação aos ativos considerados fora da base (FBR), segue o detalhamento dos valores 

considerados na NT CRFEF 59/2017, conforme resposta já publicada anteriormente no site da Arsae, e, em 

seguida, o detalhamento dos valores finais após a Audiência Pública. 

Tabela 3 - Composição da Base de Ativos Regulatória nos cálculos apresentados na NT CRFEF 59/2017 

 

Tabela 4 - Composição da Base de Ativos Regulatória após Audiência Pública n° 15/2017 

 

Grupo de Contas da Base de Ativos - Junho/16 Valor Residual (R$)

  1 - Total da Base de Ativos 12.314.600.005           

2 - Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) 9.905.439.582             

3 - Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA) 215.346.081                

4 - Fora da Base Regulatória (FBR)* 2.193.814.342             

      - Obras em Andamento 1.282.485.761             

      - Ativos Não Onerosos (Doações) 227.308.352                

      - Receita de Construção 125.311.049                

      - Ativos Paralisados 190.677.395                

      - Direito para Exploração de Concessões 357.556.047                

      - Outros 17.219.752                  

Valor da Base de Ativos a ser remunerada (2+3) 10.120.785.663           

*Soma de FBR não é igual à soma de seus itens, pois há dupla contagem em Ativos Não-Onerosos, Ativos 

Paralisados, Direito para Exploração de Concessões e Outros.

Grupo de Conta da Base de Ativos - dezembro/16 Valor Residual (R$)

1 - Total da Base de Ativos 13.256.922.665        

2 - Base Regulatória de Ativos Essenciais (BRE) 11.126.055.191        

3 - Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA) 227.479.833             

4 - Fora da Base Regulatória (FBR)* 1.903.387.641          

      - Obras em Andamento 1.261.263.237          

      - Ativos Não Onerosos (Doações) 236.590.691             

      - Receita de Construção 125.472.375             

      - Ativos Paralisados 246.796.101             

      - Direito para Exploração de Concessões 39.184.313               

      - Outros 219.546                    

5 - Glosa aplicada à BRE 354.562.267             

Valor da Base de Ativos a ser remunerada (2+3-5) 10.998.972.757        
*Soma de FBR não é igual à soma de seus itens, pois há dupla contagem em Ativos Não-onerosos, Ativos 

Paralisados, Direito para Exploração de Concessões e Outros.



 

40 
 

9.1.7. Ativos classificados como Fora da Base de Ativos Regulatória (FBR) 

Contribuição da Siglasul: 

Solicitou explicações sobre o elevado nível de ativos desconsiderados da base de remuneração, 

ressaltando que todos investimentos feitos direta ou indiretamente pela empresa deveriam ser 

remunerados, o que inclui Parcerias Públicos Privadas e a parcela de recursos da empresa aplicados em 

investimentos conjuntos com os usuários. 

Resposta: 

Essas informações estão detalhadas na NT CRFEF 39/2016, a qual foi colocada em Audiência Pública 

no período de 05 de setembro a 14 de outubro de 2016. Naquele contexto, as contribuições enviadas pela 

Copasa e pelos investidores em relação à referida metodologia foram analisadas, debatidas e respondidas, 

encerrando-se o processo com a publicação da versão final em 22 de novembro de 2016. No tópico anterior 

(9.1.6), são destacados os subgrupos da FBR e seus respectivos valores antes e após a Audiência Pública. 

Contribuição da Copasa: 

Considerar na base de ativos a execução de obras de infraestrutura urbana de saneamento, tais 

como: tratamento de fundo de vale, canalização de avenida sanitária, retificação de córregos, proteção de 

margens e outros, com base nos seguintes motivos: (i) tais obras são pré-requisito à implantação, 

manutenção e operação dos interceptores e do sistema de esgotamento sanitário; (ii) há respaldo no ICPC 

01, que estabelece que os todos os investimentos realizados pelo concessionário em construções ou 

melhorias das infraestruturas constituem um direito (autorização) de cobrar dos usuários dos serviços (via 

tarifa); e (iii) são parte integrante dos bens que serão revertidos ao poder concedente ao final da concessão. 

Resposta: 

A Arsae acata parcialmente a proposta, pois reconhecerá na base de ativos, como BRE, os itens que 

tratam de obras de tratamento de fundo de vale e canalização de rios já realizadas, uma vez que são pré-

requisito à implantação de interceptores de esgoto localizados em fundos de vale. 

Por outro lado, o item que trata de obras realizadas relativas a avenidas sanitárias permanecerá 

classificado como FBR, pois não são obras imprescindíveis, tampouco é pré-requisito para implantação de 

interceptores de esgoto em fundos de vale. 

 
Os demais itens que compõem a classe de “direito de exploração de concessões” também 

permanecerão classificados na base de ativos como FBR, porque tais itens não correspondem às obras de 

esgotamento sanitário ou não são claros o suficiente para julgar seu papel na prestação do serviço. 

Para o próximo ciclo de revisão tarifária, a Arsae criará regra em nota técnica específica para o 

reconhecimento, na base de ativos regulatória, de obras de intervenções em cursos d’água para 

implantação de interceptores de esgoto que forem realizadas posteriormente à conclusão desta revisão 

tarifária. 

9.2 Taxa de Remuneração Regulatória 

9.2.1. Dedutibilidade do JCP da base de cálculo de IR e CSLL 

Contribuições da Kondor Invest e da Copasa: 
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Sugerem que a dedutibilidade do JCP da base de cálculo dos tributos sobre o lucro não seja 

considerada no cálculo do WACC, nem mesmo por meio de compensação retroativa conforme proposto após 

contribuições anteriores. Acrescentam um parecer jurídico elaborado para a Kondor Invest (acionista da 

Copasa), que discorre sobre a “não configuração do benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio (JCP) 

como hipótese ensejadora do reequilíbrio econômico-financeiro de concessões”. O parecer indica que o risco 

de variação dos tributos sobre o lucro deve ser alocado à empresa e, ainda, que os tributos sobre o lucro não 

devem nem ser contemplados na construção da tarifa, visto que não são incidentes diretamente nas 

atividades de prestação de serviços abrangidas pelos contratos de concessão. 

Resposta: 

A Copasa já havia contribuído sobre essa questão na AP nº 13/2016, quando a Arsae analisou e 

respondeu aos questionamentos e sugestões, e definiu uma alteração na forma de aplicação da 

metodologia, conforme descrito na seção 2.2 da Nota Técnica CRFEF 45/2017. Na mesma seção, são 

respondidos um a um cada argumento, não se fazendo necessário repetir aqui todo o embasamento 

precedente. 

Quanto à não configuração do benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio (JCP) como hipótese 

ensejadora do reequilíbrio econômico-financeiro de concessões, o parecer jurídico encaminhado pela 

Copasa e pela Kondor Invest foi analisado pela Procuradoria da Arsae-MG, que concluiu o seguinte: 

(i) Os argumentos formulados no parecer encaminhado pela Copasa e pela Kondor não se aplicam à 

presente hipótese, já que o ajuste no cálculo do WACC não tem por objeto a alteração das condições 

oriundas de fatos extraordinários e imprevisíveis que possam romper o sinalagma originalmente 

previsto nos contratos onerando o prestador; 

(ii) Não restou comprovado em nenhum documento do expediente que a consideração do pagamento 

de JCP na formulação do WACC afeta o planejamento tributário da Copasa; 

(iii) A metodologia adotada pela Arsae não viola o princípio do equilíbrio econômico financeiro dos 

contratos e está em perfeita consonância com o que preconizam a Lei Federal 11.445/07 e a Lei 

estadual 18.309/09, estando ainda de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas; 

(iv) Caso se parta da premissa levantada no parecer com base no que preconiza isoladamente o artigo 

9º, § 3º, da Lei Federal 8.987/95, não interpretando o dispositivo de forma associada aos mecanismos 

tarifários previstos na Lei Federal 11.445/07 e na Lei estadual 18.309/09, a consequência prática seria 

alterar a equação do WACC de modo a não considerar qualquer valor em favor do prestador no que 

tange ao pagamento de IRPJ e CSLL atinente a qualquer fato gerador. 

Em que pese o fato de que, a partir da análise isolada do artigo 9º, § 3º, da Lei Federal 8.987/95, 

pode-se concluir que os tributos sobre o lucro não devem nem ser contemplados na construção da tarifa, 

argumento apontado no parecer jurídico e na contribuição da Copasa, a Arsae entende que o referido artigo 

deve ser interpretado à luz dos mecanismos tarifários previstos na Lei Federal 11.445/07 e na Lei estadual 

18.309/09, entendimento corroborado pela Procuradoria da Arsae. Desta forma, a agência entende os 

tributos sobre o lucro como parte dos custos de capital da empresa, e os considera na construção da tarifa 

para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da prestação. 

A análise e conclusões da Procuradoria da Arsae-MG estão apresentadas na Nota Jurídica Arsae/Proc 

nº 280/2017, publicada na página desta Audiência Pública no site da Arsae. No documento, destaca-se ainda 

que: 

(...) a regulação econômica está em constante evolução, haja vista que os modelos 

regulatórios e de análise das condições de mercado são reavaliados de maneira contínua. 
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Nesse ínterim, é de bom alvitre que a Arsae, como ente regulador que é, atue com ampla 

discricionariedade técnica ao elaborar estudos e definir os valores das tarifas de água e 

de esgoto, sempre respeitando as balizas legais.  

Dessarte, entende-se que cabe à Arsae avaliar todos os aspectos atinentes à metodologia 

tarifária da Copasa, inclusive no que se refere à consideração, na tarifa, dos efeitos 

decorrentes da distribuição de juros sobre o capital próprio realizados pela Copasa. 

Portanto, pelos motivos já detalhados em notas técnicas anteriores, ratificados e complementados 

pelo posicionamento jurídico da Procuradoria da Arsae, a contribuição não será acatada. 

Houve, no entanto, uma modificação na abordagem de cálculo dos tributos sobre o lucro. Não será 

mais aplicado o WACC antes dos impostos, mas o WACC pós-impostos, e os tributos sobre o lucro serão 

calculados à parte, conforme explicado na NT CRFEF 47/2017 e na NT CRFEF 69/2017. 

9.2.2. Cálculo da rentabilidade da carteira de mercado 

Contribuição da Copasa: 

A Copasa sugere considerar a cotação do dia 1 de abril de 2009 (quarta-feira) no cálculo da 

rentabilidade da carteira de mercado, dado que a cotação da segunda-feira não foi utilizada e que a regra 

definida era de que quando não houvesse a cotação de segunda-feira seria utilizada a próxima disponível. 

Resposta: 

A cotação mencionada é de uma quarta-feira. Conforme trecho da NT CRFEF 47/2017 citado pela 

própria Copasa em sua contribuição, a Arsae definiu o uso das cotações semanais de fechamento das 

segundas-feiras e que, quando não houvesse a cotação da segunda-feira, seria utilizada a próxima cotação 

disponível. Porém, em relação à segunda-feira anterior à cotação do dia 1 de abril de 2009, não foi um caso 

de não haver cotação. A cotação existe, mas foi desconsiderada por estar no período removido devido à crise 

financeira (15/09/2008 a mar/2009), conforme explicitado na nota técnica. Nos casos em que a segunda-

feira deveria estar na amostra e não havia cotação, geralmente por ser feriado, a próxima cotação é utilizada 

no lugar daquela. No caso de uma segunda-feira que não deve estar na amostra, não é necessário imputar 

uma outra cotação. 

9.3 Necessidade de Capital de Giro 

Contribuição da Copasa: 

Solicitou a exclusão, no cálculo do Prazo Médio de Pagamento, dos prazos das rubricas “Participação 

nos Lucros e Resultados” e “Tributos sobre o Lucro”, visto que não são de natureza operacional. 

Resposta: 

Para cálculo do Prazo Médio de Pagamento (PMP) na metodologia da NCG regulatória, foram 

observados os desembolsos realizados pela empresa para sua operacionalização. Assim, neste caso, a 

“Participação nos Lucros e Resultados” e os “Tributos sobre o Lucro” entram na contabilização do PMP. 
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9.4 Custos Operacionais Eficientes  

9.4.1. Compartilhamento do Fator de Produtividade  

Contribuição da Vertra Capital: 

Aponta que a Arsae definiu que os ganhos dos custos operacionais serão distribuídos ao longo de 4 

anos e que a empresa terá que se apropriar de 80% das economias proporcionadas pelo PDV. Destaca que 

assim, a Copasa, sendo a empresa mais eficiente da amostra, apropria-se de 80% da economia gerada pelo 

PDV, caso a empresa fosse ineficiente, esta auferiria 100% dos valores do PDV. Ademais, o modelo desenhado 

pela agência faz com que na prática a companhia se aproprie de 50% do seu ganho de eficiência e não 80% 

como previsto.  

A Vertra, então, sugere que se inclua na tarifa, no ano da revisão tarifária, 60% da distância entre o 

custo regulatório e o custo praticado pela empresa, e aumente esse patamar linearmente até o percentual 

de 100% ao longo de 4 anos. 

Resposta: 

A Vertra Capital parece não ter compreendido a natureza do ajuste realizado por conta dos 

Programas de Desligamento Voluntário (PDV’s). A agência aproveita o ensejo para detalhar melhor o enfoque 

utilizado, cabendo notar que as explicações abaixo podem ser encontradas nas notas técnicas CRFEF 46/2017 

e CRFEF 45/2017.   

A Arsae utiliza os dados do Snis para realização do estudo de benchmarking empírico, e assim 

alcançar o Fator de Produtividade (FP). Este é aplicado sobre o nível representativo de custos, obtido a partir 

dos balancetes contábeis da companhia, enviados mensalmente à agência, após as devidas considerações 

regulatórias. Este procedimento, comum ao setor de saneamento, não é ideal. A análise de eficiência deveria 

ser realizada avaliando os custos elegíveis de todos os prestadores da amostra, que passariam pelas mesmas 

considerações regulatórias. Como não existe base nacional com informações de prestadores de saneamento 

com nível de detalhe suficiente para levantamento de custos elegíveis dos prestadores comparáveis a 

Copasa, utiliza-se a alternativa.  

Conforme explicitado na NT CRFEF 45/2017, a modelagem realizada pela Arsae, e comum a quase 

todos reguladores do setor, considera uma hipótese implícita de que os custos de exploração reportados 

pelo Snis são uma boa aproximação para os custos operacionais regulatórios. Em termos econométricos 

pode-se dizer que os custos de exploração do Snis são uma boa proxy para os custos elegíveis, que não são 

verificáveis. Ademais, os dados do Snis são publicados com defasagem de dois anos, de forma que agora em 

2017, a informação mais recente faz referência a 2015. Assim, mais um pressuposto deve ser imposto pelos 

reguladores do setor, qual seja que os escores de eficiência não se alteram entre o período do estudo de 

eficiência e data de aplicação tarifária. 

Os PDV’s, empreendidos pela Copasa durante o ano de 2015 tiveram impacto nos custos de pessoal 

da companhia apenas em 2016 e, portanto, não podem ser sentidos nos dados do Snis de 2015. Assim, os 

pressupostos estabelecidos acima estariam sendo violados, ou seja, o custo reportado no Snis não é uma boa 

proxy para os custos elegíveis e o escore de eficiência da Empresa se alterou entre o período de análise, 2012 

a 2015, e o período de aplicação tarifária, 2017. A agência, então, considerou a redução provocada pelos 

PDV’s no Fator de Produtividade para não haver “dupla glosa”. 

 Depreende-se da explicação acima que a inclusão dos PDV’s no FP não ocorreu a título de 

apropriação da economia gerada pelos programas por parte do prestador ou usuários, mas para a 
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obtenção de um FP mais adequado à realidade da Copasa. Assim, o trecho abaixo, retirado da Contribuição 

da Vertra Capital, não pode ser acatado:  

O PDV proporcionou uma economia de 192 milhões de reais por ano para a concessionária e por 
isso, na média dos quatro anos, ela terá direito de se apropriar de 154 milhões de reais por ano. 

Obtido o FP corrigido pela inclusão dos PDV’s, a Arsae estabeleceu que:  

Esta redução não será aplicada integralmente na Revisão Tarifária. A Arsae propõe que os custos 
operacionais convirjam gradualmente para o nível eficiente ao final do ciclo tarifário de 4 anos. 
Ou seja, o Fator de Produtividade será dividido em 4 anos, sendo aplicado nesta Revisão e nos 
três reajustes tarifários anuais seguintes. Desta forma, a regulada tem a capacidade de ajustar 
os custos à meta regulatória com uma trajetória de reduções anuais, sempre sinalizando a busca 
de maior eficiência. Ademais, evita-se variações bruscas nas tarifas durante o ciclo tarifário, com 
acentuadas reduções nas revisões e elevações nos reajustes seguintes.  (Arsae, NT CRFEF 46/2017 
pg. 13). 

 
Ainda que a Nota Técnica faça menção a reduções provocadas pelo FP, a simetria é óbvia, caso a 

Copasa seja a mais eficiente da amostra, o aumento permitido nos custos operacionais elegíveis deve 

seguir os mesmos procedimentos. Desta forma, a aplicação de 80% do FP calculado deve ser dividida em 

quatro anos, com aplicação imediata neste processo revisional e nos três reajustes seguintes, de forma que 

ao final do ciclo tarifário a meta regulatória seja alcançada. Procedimento similar foi realizado na 1ª etapa da 

Revisão Tarifária.  

Contribuição de Felipe Aprígio Dos Santos Teixeira Ribeiro: 

Usuário questiona a mudança do compartilhamento do Fator de Produtividade, de 50/50 entre 

prestador e usuário na NTCRFEF 40/2016 para 80/20 entre prestador e usuário na NTCRFEF 46/2016. O autor 

da contribuição sugere que se mantenha a proporção de 50% para os usuários.  

Resposta: 

A Arsae mudou os percentuais de compartilhamento considerando as perspectivas futuras de 

amortização dos serviços da dívida apresentadas pelo prestador. 

9.4.2. Reversão do Fator Produtividade aplicado na 1ª etapa da Revisão Tarifária  

Contribuição da Copasa: 

Devido à incorreção da análise de eficiência, a Copasa propôs que fossem acrescentados à Receita 

Tarifária R$ 42 milhões atualizados pela Selic, que foram subtraídos da receita da companhia na 1ª etapa da 

Revisão Tarifária a título de ineficiência operacional. 

Resposta: 

Contribuição já respondida. Ver NT CRFEF 45/2017, item 1.8. Cabe mais uma vez ressaltar que a troca 

de abordagem dos Custos Operacionais Eficientes na 2ª etapa da Revisão não foi motivada por incorreções.  

9.4.3. Cálculo da parcela de “catch up” do Fator de Produtividade  

Contribuição da Copasa: 

Propõe a divisão do seu escore de eficiência (percentil 100) pelo valor do percentil 75 e o repasse da 

distância ao fator de produtividade, aumentando o valor de custos operacionais reconhecidos. 

Resposta: Contribuição já respondida. Ver Nota Técnica CRFEF 45/2017, item 1.1. 
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9.5 Outras Receitas 

9.5.1. Outras Receitas Operacionais – Serviços de Ligação 

Contribuição da Copasa: 

Considerar unicamente as ordens de serviços de ligação de água para o cálculo da receita do serviço 

de ligação. 

Resposta: 

Contribuição acatada parcialmente.  

A Arsae considerou nos cálculos apenas os valores referentes aos serviços de ligação de água. E é 

importante salientar que os dados utilizados pela Arsae foram exatamente os dados brutos fornecidos pelo 

prestador, mas, como a Copasa apresentou um valor discordante, foi solicitada a memória de cálculo utilizada 

pelo prestador e identificado que houve uma diferença entre o número de ligações entre os arquivos (valor 

do serviço e percentual de ligações entre usuários residenciais e de tarifa social). 

Em razão da Arsae já utilizar o arquivo que embasou o cálculo na Nota Técnica CRFEF 59/2017 em 

outros estudos, pois se trata de um arquivo enviado rotineiramente à Arsae, foi decidido permanecer 

utilizando esse arquivo para definição do número de ligações. Quanto a distribuição do percentual dessas 

ligações dentre as categorias residencial e social não foi informado/enviado a base de dados utilizada pelo 

prestador para realizar o cálculo. Com isso, fica mantido o percentual definido pela Arsae. 

No entanto, após a análise do arquivo enviado pelo prestador, foi identificado que a maioria dos 

pedidos de ligações são de natureza simples, ou seja, sem a instalação de padrão. Dessa forma, os valores 

utilizados como referência para o cálculo do serviço foram alterados de R$ 403,20 para R$ 269,61 na 

categoria residencial e de R$ 241,92 para R$ 161,77 na categoria social.  

Portanto, o valor a ser revertido para a modicidade tarifária, nesse item, totaliza o montante de R$ 

30.145.732, já aplicado o percentual de correção inflacionária mencionado na Nota Técnica CRFEF 59/2017. 

Contribuição da Athena Capital Gestão de Recursos Ltda: 

 Sugere que, como ainda não existe apuração de tal receita, a projeção do valor revertido à 

modicidade tarifária se dê a partir do reajuste de 2018, pelo real nível de faturamento da empresa ao longo 

do período de 2017, sendo eventuais ganhos apurados ao longo de 2017 revertidos por meio de componente 

financeiro. Ou que a diferença entre a projeção regulatória e o real nível faturado ao longo de 2017 seja 

compensada no reajuste de 2018. 

Resposta:  

Contribuição não acatada.  

Apesar de não haver apuração em conta específica sobre a prestação do serviço, ele vem sendo 

cobrado dos usuários como serviço não tarifado desde outubro de 2016. Trata-se de um custo que, 

anteriormente à Revisão, já fazia parte da despesa do prestador, só que o serviço era realizado de forma 

gratuita.  

A tarifa construída nesta revisão possui como balizador o custo do prestador, e uma parte dele é 

decorrente desse serviço de ligação. Com isso, se não houver a reversão para a modicidade, o prestador 

acabará recebendo uma remuneração adicional sem incorrer em qualquer gasto adicional atrelado a esse 

serviço. Portanto, não seria razoável considerar esse valor apenas no reajuste de 2018. 
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Com relação à projeção, a Arsae utilizou o registro do número de pedido de ligações informado pela 

Copasa para basear a estimativa. Distorções que possam ser observadas entre valor projetado e realizado ao 

longo do ciclo tarifário são um risco do negócio. Não haverá componente financeiro para esse tema.  

9.5.2. Outras Receitas Operacionais – Outras 

Contribuição da Vertra Capital Gestão de Recursos Ltda: 

Apontam que a Arsae se apropria da totalidade dessas receitas, mas que a melhor forma de estimular 

a modicidade tarifária no longo prazo seria a divisão 50/50 das outras receitas operacionais entre empresa e 

usuários. 

Resposta:  

Contribuição não acatada.  

Os custos relativos ao recebimento dessas receitas já são reconhecidos como custos operacionais na 

composição da Receita Requerida, embora não seja possível identificá-los nos registros da Copasa devido à 

ausência de uma contabilidade regulatória que permita uma correspondência entre custos incorridos e 

receitas auferidas. 

Portanto, dado que os custos vinculados a estas receitas compõem o montante de custos 

considerados no cálculo da Receita Requerida, a Arsae decide manter 100% dessas receitas para a 

modicidade tarifária. 

9.5.3. Outras Receitas Financeiras - Sanções financeiras 

Contribuição da Copasa: 

Indica que as receitas provenientes de sanções visam a reposição do faturamento, através do cálculo 

do consumo estimado para valoração da sanção que é contabilizado na rubrica “3112000006 - RECEITA DE 

SANÇÕES - SERVIÇOS DE ÁGUA”. 

Desta forma, entende que todos os custos operacionais estão inseridos na base tarifária, porém, em 

contrapartida, as receitas relacionadas a estes custos só se realizarão por meio da sanção imposta, ou seja, 

as receitas relativas ao faturamento estimado não são contabilizadas como Receita Direta de Água, mas como 

Receita de Sanções. Assim, não poderiam, no entendimento da Copasa, ser revertidas para a modicidade 

tarifária. 

Resposta:  

Contribuição não acatada. 

A Arsae entende que existe um equívoco na interpretação da literalidade da sanção pela Copasa. O 

prestador informa que “as receitas relativas ao faturamento estimado não são contabilizadas como Receita 

Direta de Água, mas como Receita de Sanções”. No entanto, de acordo com a apostila de procedimentos de 

infrações e sanções da Divisão de Desenvolvimento Comercial da Copasa, o que se identifica no documento 

é que o prestador utiliza como base de cálculo os valores das contas médias ou mínimas dos usuários no 

procedimento de valoração da sanção.  

A conta utilizada para definir o valor da sanção possui registro contábil diferente da conta utilizada 

para registrar o faturamento que o usuário deverá arcar ao pagar sua fatura habitual, independentemente 

da sanção aplicada ao período. Esse faturamento, que pode ser real ou estimado, corresponde ao mercado 

do prestador, possui obediência à estrutura tarifária, e é registrado como receita direta de água. Desse modo, 

percebe-se que são recursos com valores e finalidades distintas. 
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Portanto, a rubrica 3112000006 - Receita de Sanções – Serviços de Água apresenta exclusivamente 

o valor das infrações definidas pelo prestador, tendo, consequentemente, seu valor integral revertido à 

modicidade tarifária. 

Contribuição da Athena Capital Gestão de Recursos Ltda: 

Afirmam que não conseguiram observar, nos demonstrativos financeiros da Copasa, as receitas 

relacionadas às sanções financeiras capturadas em prol da modicidade tarifária pela Arsae (R$ 58,4 milhões). 

Portanto, pedem para que tais valores sejam validados e reconciliados com a empresa de forma que não 

exista nenhum descasamento entre o nível real de faturamento e o que está sendo revertido em prol da 

modicidade tarifária. 

Resposta:  

Contribuição não acatada.  

Os dados utilizados para realizar o cálculo foram extraídos dos registros contábeis apresentados pela 

Copasa e ordenados de acordo com a classificação regulatória apresentada na Nota Técnica CRFEF 38/2016. 

Segue abaixo a tabela com a identificação das rubricas utilizadas no cálculo desse item. 

Código Descrição 

3112000000 RECEITA DE ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE 

3112000004 RECEITA INDIRETA - COBRANÇA DE AVISO DE DÉBITO 

3112000006 RECEITA DE SANÇÕES - SERVIÇOS DE ÁGUA 

3122000004 RECEITA DE SANÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA ESGOTOS 

3122000005 MULTA CONTRATUAL P/LANÇAMENTO EFLUENTES 

3132000004 REC.DE SANÇÕES - SERVIÇOS DE TRATAMENTO ESGOTOS 

3132000005 MULTA CONTRATUAL P/LANCTO EFLUENTES TRATADOS 

3296000000 RECEITA DE MULTAS CONTRATUAIS 

Caso a empresa não consiga observar nos demonstrativos financeiros do prestador o montante 

calculado na nota técnica ou deseje maiores detalhes sobre esse valor, deverá ser enviado um pedido 

diretamente ao prestador para apresentação dos dados. 

9.5.4. Outras Receitas Financeiras  

Contribuição da Copasa, Kondor Invest, XP Gestão de Recursos, Athena e Vertra Capital: 

Excluir das Outras Receitas os valores do grupo Receitas Financeiras. 

Resposta:  

Contribuição acatada parcialmente. 

 Inicialmente, cabe frisar que a afirmação de que a reversão parcial é um desincentivo e levaria a um 

caixa mínimo não procede. Durante o ciclo tarifário toda variação de receita e despesa é absorvida pelo 

prestador, que continua a ter incentivo a obter receitas financeiras. Se o prestador realizar uma boa gestão 

de caixa e aplicá-lo de forma adequada irá obter uma receita superior à definida na revisão. Reverter é um 

incentivo para a empresa destinar os recursos captados aos investimentos em saneamento, e não a 

aplicações financeiras. 

 Outro ponto a ser esclarecido é que o valor eficiente destinado a capital de giro já será remunerado 

pela tarifa, conforme pode ser observado na Nota Técnica de CRFEF 48/2016 – Necessidade de Capital de 
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Giro. Com isso, se as receitas financeiras não forem revertidas para a modicidade, a remuneração da 

necessidade de capital de giro deveria ser retirada da tarifa. De outra forma, haveria dupla remuneração do 

capital de giro. 

Destaca-se que as receitas financeiras de aplicação de recursos provenientes de captações com 

terceiros para financiamento de obras não são classificadas como “outras receitas”. A agência adotou o 

mesmo critério utilizado pela contabilidade societária17, que prevê que as receitas financeiras ganhas sobre 

tais recursos devem ser deduzidas dos custos dos empréstimos incorridos. 

Assim, respeitando o princípio da modicidade tarifária e considerando que o capital de giro 

necessário às atividades operacionais da empresa será remunerado pela tarifa, a Arsae entendeu, a princípio, 

que os rendimentos de aplicações financeiras deveriam ser majoritariamente revertidos para a modicidade 

tarifária, mantendo-se apenas algum percentual mínimo como um incentivo adicional à melhor gestão dos 

recursos de caixa. No entanto, após análise das contribuições recebidas, a Arsae concluiu que seria adequado 

remunerar, além do capital de giro eficiente, a parcela de recursos que devem ser mantidos como reserva de 

segurança (“colchão de liquidez”). Diante disso, por não poder afirmar agora qual seria o valor adequado 

de recursos mantidos em caixa e equivalentes, a Arsae decidiu permitir que a Copasa mantenha, neste 

ciclo tarifário, o valor equivalente a toda a remuneração auferida em forma de “outras receitas 

financeiras”. Isso será efetuado revertendo-se para a modicidade tarifária 13,39% do total de outras receitas 

financeiras. Esses 13,39% equivalem ao valor de aproximadamente R$ 9 bilhões alocado nas tarifas a título 

de remuneração do capital de giro.  

Nos próximos meses, a Arsae conduzirá estudos para a estimação do valor necessário para o 

colchão de liquidez, de modo que a tarifa possa remunerar o capital de giro e a reserva de liquidez 

eficientes, e as outras receitas financeiras possam ser revertidas à modicidade tarifária. Será realizada uma 

consulta pública para consolidar a metodologia, para aplicação a partir do próximo ciclo tarifário (2021 a 

2025).  

Entende-se que uma das possíveis consequências de se permitir que a companhia absorva toda 

receita financeira sobre recursos parados é a redução18 do incentivo ao investimento nas atividades fim da 

empresa. No entanto, o que resulta em incentivo ou desincentivo são as definições para o futuro, e não as 

relacionadas ao passado. Sabendo que posteriormente serão definidas regras que permitirão a remuneração 

de caixa e equivalentes apenas no montante adequado, espera-se que a Copasa busque destinar a maior 

quantidade possível de recursos aos investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário, em 

vez de buscar obter lucros paralelos auferindo spreads entre seus custos de captação e os rendimentos de 

aplicações financeiras. 

9.5.5. Outras Receitas Diversas – Totalmente Revertidas 

Contribuição da Copasa: 

Excluir das Outras Receitas as Indenizações e o Ressarcimento de Terceiros por Despesas e Danos 

Causados. A Copasa explica que os valores contabilizados na rubrica “3293000001 - RESSARCIMENTO POR 

TERCEIROS DE DESPESAS” referem-se a ressarcimento de perdas no próprio exercício ou em exercício 

anteriores, e que, porém, essas perdas não estão contempladas nos custos operacionais reconhecidos na 

tarifa conforme apontado pela Arsae. 

                                                           
17 CPC 20 – Custos de Empréstimos. 
18 Em tese, supondo que a tarifa não gera recursos para investimento além da capacidade de execução da Copasa, já 
há incentivo a destinar todo recurso possível aos investimentos remuneráveis pelo WACC regulatório, já que esta taxa 
é muito maior que a rentabilidade média de aplicações financeiras de risco comparável. 
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Exemplifica a perda no montante de R$ 15.987.133,85 reconhecida na rubrica “4212000002 – 

PERDAS EVENTUAIS” em dez/2014, pertinente a obras no Córrego Ferrugem e que foram ressarcidas no 

exercício de 2016 no montante de R$ 12.659.530,62. Desta forma, o prestador entende que os 

ressarcimentos devem receber o mesmo tratamento das despesas (perdas), ou seja, não podem ser 

deduzidos da Receita Requerida. Afirma ainda que essas receitas são voláteis e recuperam custos 

imprevisíveis, que não estão cobertos pela receita regulatória.  

Resposta:  

Contribuição acatada parcialmente.  

Ao tomar ciência do fato a Arsae solicitou esclarecimentos sobre o ocorrido e foi informado pelo 

prestador que: 

Em 07 de maio de 2010 foi celebrado o Convênio n° 10.1263 entre a COPASA MG e o Estado de 

Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais - SEFMG, do 

Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP MG e pela Secretaria de Estado 

de Transporte e Obras Públicas de Minas Gerais - SETOP MG, tendo em seu objeto a conjugação de 

esforços para o planejamento e fiscalização, conjuntamente, da execução das obras de 

Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem, nos Municípios de 

Belo Horizonte e Contagem.  

Em dia 22 de outubro de 2014, as partes resolveram distratar o citado Convênio, o Estado de Minas 

Gerais, por meio da Secretaria da Fazenda, comprometido a ressarcir a COPASA MG o montante 

de R$ 12.659.530,62, referente aos valores desembolsados na execução do objeto do convênio por 

esta Companhia. 

No encerramento de 2014, como não havia sinalização de nenhuma das partes, a Companhia 

efetuou a baixa deste valor na conta 4212000002 – Perdas Eventuais, sendo que dentro do saldo 

contábil de R$17.779.913,52, lançado em 31/12/2014, encontra-se contabilizado o valor 

R$15.987.133,85, referente ao convênio acima citado, cujo valor é composto de medições de obras 

e juros capitalizados. 

Em 31 de dezembro de 2016, através do Termo de Encontro de Contas entre a COPASA e o ESTADO 

DE MINAS GERAIS, o valor de R$ 12.659.530,62, a ser ressarcido através de compensação de 

débitos existentes entre as partes, foi contabilizado na conta 3293000001 – Ressarcimento por 

Terceiros de Despesas (outras receitas). 

Compreendido o pleito, foi verificado que o custo associado a esse serviço não está contemplado na 

tarifa. Com isso, será desconsiderado do cálculo de outras receitas desse item o montante de R$ 

12.659.530,62. 

No entanto, diante da impossibilidade de identificar de forma clara apenas os valores relativos a 

lançamentos atípicos, tendo em vista o relato de um evento específico não se enquadrar na concepção dos 

demais itens que são contabilizados na rubrica 3293000001 - RESSARCIMENTO POR TERCEIROS DE 

DESPESAS”, a Arsae não considera procedente reverter o montante integral dessa rubrica.  

Despesas decorrentes de outros ressarcimentos como: os descumprimentos de leis, especialmente 

de normas ambientais, assim como as relacionadas a acidentes de trânsito e indenizações devidas por má 

conduta de motoristas da empresa, não podem ser cobertos pela tarifa. 

Ressalta-se, entretanto, que tal posicionamento poderá ser reavaliado na próxima revisão caso os 

valores referentes ao ressarcimento por situações semelhantes forem registrados em rubrica específica. 

Contribuição da Copasa: 
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Sugere tratar a questão da devolução dos recursos do Prodes não investidos como um componente 

financeiro. Afirma que deduzir da Receita Requerida, que é um valor anual, que definirá as tarifas e receitas 

de todo ciclo revisional, todo o recebimento de Prodes, desde janeiro de 2010, seria inadequado por dois 

motivos: 

(i) um eventual montante de Prodes que for deduzido da Receita Requerida será devolvido ao consumidor 

durante 4 (quatro) anos. Assim, se forem deduzidos da Receita Requerida R$ 31 milhões, estarão sendo 

devolvido aos usuários R$ 120 milhões, mais o crescimento de mercado; 

(ii) o Prodes não é “Outras Receitas”, mas sim uma subvenção recebida no passado, totalmente variável ano 

a ano e, principalmente, não se sabe o quanto a empresa irá receber nos próximos anos e o quanto do 

recebimento não irá investir. Outras Receitas devem ser aquelas provenientes de outros serviços ou 

atividades da empresa, que são regulares e que efetivamente possam completar a Receita Tarifária anual de 

forma a alcançar a Receita Requerida e cobrir os custos regulatórios, incluindo o crescimento de mercado. 

Resposta:  

Contribuição não acatada. 

O prestador apresenta alguns equívocos em sua interpretação sobre o cálculo referente ao 

mecanismo de reversão do Prodes, conforme explanado a seguir. O valor registrado contabilmente, de 

janeiro de 2010 a dezembro de 2016, na rubrica 3299000005 referente ao Prodes, totalizou R$ 

31.106.583,61. Posteriormente, os valores de cada ano foram atualizados até junho/17, último mês antes do 

início da devolução, perfazendo um total de R$ 40.934.143,93, diferente dos R$ 120 milhões alegados pelo 

prestador. Por fim, esse valor foi dividido por quatro, número de anos do ciclo tarifário, alcançando o valor 

de R$ 10.233.535,98. Portanto, o valor a ser revertido para a modicidade tarifária na Nota Técnica CRFEF 

59/2017 – página 29, totalizava o montante de R$ 10.233.535,98. 

Cabe ressaltar, que esse valor foi atualizado com os dados de janeiro a abril de 2017, e 

posteriormente, atualizados até junho/17. Desse modo, o valor final a ser revertido para a modicidade 

tarifária alcançou o montante de R$ 11.582.857,90. 

A decisão de considerar esse valor na base tarifária foi detalhada na Nota Técnica CRFEF 50/2016, 

sendo considerado para tal que as receitas foram auferidas no passado e não houve nenhuma sinalização 

por parte do prestador quanto a antecipação do cronograma de implantação de estações de tratamento de 

esgoto.  

Em vista disso, não há uma justificativa plausível para não reverter esse recurso para a modicidade 

tarifária ou considerar a devolução desse recurso como um componente financeiro. 

9.5.6. Outras Contribuições referentes a Outras Receitas 

Contribuição da Kondor Invest e da XP Gestão de Recursos: 

 Propõe-se que os valores de outras receitas possuam tratamento para exclusão de efeitos não 

recorrentes com a utilização de uma média dos últimos 48 meses anteriores à data da revisão tarifária, 

atualizados pelo IGP-M até a data da revisão tarifária e, assim, aplicar a redução do valor resultante para o 

cálculo da Receita Tarifária. 

 Resposta: 

 Contribuição não acatada. 

 Em relação aos montantes poderem variar significativamente de um ano para outro, temos os 

seguintes esclarecimentos. Na elaboração da metodologia foi realizado um estudo com os últimos 06 anos 
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de informação das contas intituladas “outras receitas”, verificando que o percentual histórico sobre a Receita 

Requerida estava bem próximo. A adoção do período de 12 meses foi apenas uma referência.  

 Além disso, o pleito apresentado neste item faz menção à metodologia de Outras Receitas, tratada 

na Nota Técnica CRFEF 50/2016, cujo período de contribuições foi de 01/12/2016 a 30/01/2017. Neste 

momento, serão consideradas as contribuições referentes aos resultados apresentados na Nota Técnica 

CRFEF 59/2017. Estas contribuições poderão ser analisadas quando da definição das metodologias para a 2ª 

Revisão Tarifária da Copasa.  

9.6 Componentes financeiros 

Contribuição do usuário Felipe Ribeiro 

O usuário sugere que o saldo de compensações da CVA de energia elétrica e tarifa social seja incluído 

integralmente nas tarifas de aplicação do período de vigência das tarifas definidas nesta revisão. Questiona 

os motivos da postergação da devolução dos valores devidos pela Copasa aos usuários, destacando que não 

se observa qualquer situação crítica, como a utilizada em justificativa na revisão de 2016, quando também 

houve postergação e parcelamento de devoluções. Aponta os atuais indicadores financeiros da Copasa, o 

desempenho das suas ações e as opiniões de bancos de investimento, demonstrando que não há 

desequilíbrio econômico-financeiro. 

Resposta: 

Por decisão da Diretoria Colegiada da Arsae-MG, as compensações de Tarifa Social e da CVA de 

Energia Elétrica referentes ao período de mai/16 a jun/17 não serão aplicadas nesta Revisão Tarifária de 

2017.  

O saldo total devido pela Copasa referente a estes objetos (R$ 216.053.068) será dividido em três 

parcelas ajustadas pela Selic a serem descontadas nos reajustes tarifários de 2018, 2019 e 2020 em favor do 

usuário. 

A primeira parcela da compensação da Tarifa Social dos anos de 2015 e de 2016 (R$ 35 milhões, 

aproximadamente) foram consideradas nessa Revisão Tarifária. 

 

9.7 Resultado 

Contribuição de Chafith Felipe (CBH Piracicaba), Gerson (usuário de Divinópolis) e Edmar Filho 

(prefeito de Itinga e representante da Ameje): 

Os participantes manifestaram ser contra o aumento nas tarifas, especialmente devido ao momento 

de crise econômica por que passa o país. 

Resposta: 

A manifestação não aponta sugestões de alterações nos temas tratados na revisão tarifária, que 

poderiam resultar em redução do índice a ser aplicado. Portanto, não é possível acatar a contribuição. 



 

52 
 

10 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES  

10.1 Ronaldo Resende, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

(Abes) 

 Apontou a complexidade da avaliação da base de ativos; 

 Criticou que as agências reguladoras passaram a ser instrumento de governo; 

 Ressaltou que o governo tem ingerência em relação à Copanor e criticou o subsídio tarifário que está 

sendo criado pela Arsae; 

 Apontou o problema da falta de recursos para o saneamento e criticou o sistema de incentivos 

tarifários. 

Resposta: 

Apresentando-se como membro da Diretoria da Abes Nacional, o Sr. Ronaldo Resende abordou, de 

forma superficial, temas os mais variados. 

Falou de complexidade da atividade de regulação e do levantamento da base de ativos; das 

dificuldades com relação à base de ativos, principalmente no sentido de corpo técnico insuficiente para 

verificação in loco; mencionou o problema da captura do regulador; associou a falta de investimentos no 

saneamento à ideia de “roubalheira generalizada”, sem qualquer prova ou mesmo indícios do que quer que 

seja; deu a entender que a política de incentivos da revisão tarifária de nada serviria; falou da baixa adesão 

aos serviços de esgoto e de subsídios cruzados; lembrou o histórico de criação da Arsae. Enfim, tratou de 

tudo, mas não chegou a formular crítica contundente baseada em argumentação estruturada que pudesse 

servir para o aprimoramento das metodologias regulatórias, principal objetivo da Audiência. 

Em virtude de ter apenas exposto opiniões sem qualquer tipo de respaldo, a Arsae não acata as 

propostas do Sr. Ronaldo Resende.  

10.2 Demétrio Bento, usuário da Copasa em Divinópolis 

 Questionou o tempo de fala da Copasa e dos investidores na audiência; 

 Falta de compensações aos usuários no caso de descumprimento do contrato pela Copasa; Atraso 

dos investimentos estabelecidos em contrato; o próprio prever cláusula de preservação de 

mananciais e a Copasa não cumpre e não parece ter compromisso com essa causa; 

 Aponta que não deveria ser dado incentivo tarifário para fazer algo que é obrigação estabelecida em 

contrato; 

 Reclama que as definições regulatórias são voltadas para a Copasa não ter prejuízo, mesmo que deixe 

de prestar os serviços; 

 Confundiu o repasse para municípios com o recurso para proteção de mananciais e questionou se 

serão 4% para proteção de mananciais além do valor que já é repassado a Divinópolis. 

Resposta: 

As reclamações sobre o não cumprimento dos contratos pela Copasa devem ser formalizadas com 

maiores detalhes das informações nos canais de atendimento da agência, ou na Ouvidoria da Arsae ou na 

sua Diretoria, para que esses canais direcionem para uma determinada área técnica que possa dar o suporte 

necessário. 
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A respeito do questionamento sobre os incentivos a serem recebidos pelo prestador, os mesmos têm 

o intuito de fomentar os investimentos para a melhoria dos serviços e, se após os controles das aplicações 

desses recursos, a serem realizados pela agência, for constatado que não houve melhoria nos serviços 

prestados, os mesmos continuando de péssima qualidade, haverá punição para o prestador. 

O questionamento do incentivo para a proteção de mananciais é respondido na seção 1 desta nota 

técnica. Ressalta-se que o prestador não será beneficiado financeiramente com o programa. A cada ano, será 

publicado um documento com os resultados do Pró-Mananciais, a fim de garantir a transparência e o controle 

social. Sobre o Repasse aos Municípios, somente receberão o recurso os municípios que atenderem aos 

requisitos como a existência do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e de Fundo Municipal de 

Saneamento, FMS, ou de Fundo Intermunicipal de Saneamento Básico, FIMS, com o objetivo explícito de 

financiar ações para a universalização do saneamento. Além desses dois itens, a Arsae considera importante 

que os fundos sejam geridos por uma entidade de controle social, que pode possuir formato de conselho 

municipal, com atribuição de tratar do saneamento básico. Assim, o repasse ao município de Divinópolis não 

é considerado no cálculo da receita necessária para a prestação dos serviços, não sendo pago diretamente 

pelos usuários. Para continuar efetuando o repasse, a Copasa precisará utilizar recursos do seu lucro. 

10.3 Antônio Carlos, usuário da Copasa em Divinópolis 

 Reclamou da qualidade do serviço e da falta de água no município, citando o alto faturamento da 

Copasa no município pelo seu porte e a falta de investimentos por parte da empresa na melhoria da 

qualidade dos serviços, apontando até a baixa qualidade do papel da fatura;  

 Cobrança da ligação de água que anteriormente não era cobrada;  

 Falta de fiscalização da Arsae para que haja melhora dos serviços na região. 

Resposta: 

 As reclamações sobre os serviços prestados e a falta de fiscalização por parte da agência devem ser 

formalizadas com maiores detalhes das informações nos seus canais de atendimento, ou na Ouvidoria da 

Arsae ou na sua Diretoria, para que esses canais direcionem para uma determinada área técnica que possa 

dar o suporte necessário. 

A respeito da cobrança pela ligação de água, anteriormente não havia, e o custo da ligação de todos 

os usuários era socializado e, desta forma, impactava no valor da tarifa única de água. A Arsae entendeu que 

impactaria menos na tarifa se a cobrança passasse a ser individual e, assim permitiu-se ao prestador fazer a 

cobrança dessa forma individualizada. Dentro da Agenda Regulatória da Arsae serão discutidos diversos 

temas. Na linha do tema das condições gerais da prestação dos serviços, o usuário pode contribuir e dar sua 

opinião a respeito da cobrança da ligação de água. O link para maiores informações sobre a Agenda 

Regulatória é: http://www.arsae.mg.gov.br/institucional/agenda-regulatoria. 

10.4 Armando Jardim Paixão, prefeito de Araçuaí 

Reclama da falta de tratamento de esgoto no Vale do Jequitinhonha e da falta de fiscalização.  

Resposta: 

As reclamações sobre os serviços prestados devem ser formalizadas com maiores detalhes das 

informações nos canais de atendimento da agência, ou na Ouvidoria da Arsae ou na sua Diretoria, para que 

esses canais direcionem para uma determinada área técnica que possa dar o suporte necessário e, obter 

maior eficiência no atendimento.  

http://www.arsae.mg.gov.br/institucional/agenda-regulatoria
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Sobre os problemas relacionados ao esgotamento sanitário, um dos temas desta Revisão Tarifária é 

justamente o incentivo à expansão do tratamento de esgoto no estado. 

10.5 Jean Freire, deputado estadual da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

 Fala sobre a importância da água para a população, principalmente a de baixa renda, e para a saúde 

pública; 

 Reclama da poluição dos rios com esgoto; 

 Em relação ao subsídio à Copanor, ressaltou que é necessário sim "tirar de quem tem mais para dar 

a quem tem menos", mas não necessariamente em termos regionais, porque há pobres nas regiões 

ricas também. 

Resposta: 

Sobre os problemas relacionados a poluição dos rios, um dos temas desta Revisão Tarifária é 

justamente o incentivo à expansão do tratamento de esgoto no estado. 

A contribuição relacionada ao subsídio à Copanor foi tratada na seção 8. 

10.6 Paulo Sérgio Machado, usuário da Copasa em Divinópolis 

 Reclama dos privilégios da Copasa e da má prestação dos serviços de esgoto no município;  

 Reclama também das interrupções no abastecimento de água, que causam a presença de ar na rede 

em Divinópolis. 

Resposta: 

As reclamações sobre os serviços prestados devem ser formalizadas com maiores detalhes das 

informações nos canais de atendimento da agência, ou na Ouvidoria da Arsae ou na sua Diretoria, para que 

esses canais direcionem para uma determinada área técnica que possa dar o suporte necessário. 

10.7 Emilson, vereador de Malacacheta 

 Reclama da má prestação do serviço de esgoto e da poluição dos rios.  

Resposta: 

As reclamações sobre os serviços prestados devem ser formalizadas com maiores detalhes das 

informações nos canais de atendimento da agência, ou na Ouvidoria da Arsae ou na sua Diretoria, para que 

esses canais direcionem para uma determinada área técnica que possa dar o suporte necessário. 

Sobre os problemas relacionados a poluição dos rios, um dos temas desta Revisão Tarifária é 

justamente o incentivo à expansão do tratamento de esgoto no estado. 

10.8 Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justiça, coordenador do Procon-MG 

 Apontou que há reclamações recorrentes nos Procons e no Ministério Público a respeito de 

descumprimento de contratos pela Copasa. Uma vez que a Copasa é uma empresa lucrativa, 

perguntou até que ponto a Revisão Tarifária pode compensar os consumidores por esses débitos, já 

que esses pagam uma tarifa que em tese remunera aquele contrato descumprido;  

 Questiona como o processo de Revisão Tarifária pode garantir que futuros investimentos serão feitos 

e que se não forem feitos os usuários serão compensados;   
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 Sugeriu a criação de um espaço no site da Arsae que contenha os investimentos previstos para cada 

município (com cronograma, valores, etc), para que os usuários possam acompanhar e cobrar. Esse 

espaço também poderia conter os custos contemplados na tarifa, de forma clara e didática para o 

usuário entender. 

Resposta: 

As reclamações recorrentes no Procon sobre o não cumprimento dos contratos pela Copasa devem 

ser formalizadas com maiores detalhes das informações de investimentos não cumpridos na Diretoria da 

Arsae, para que a mesma direcione para uma determinada área técnica que possa dar o suporte necessário. 

A Arsae entende que a criação de mecanismos de compensação ao usuário por não cumprimento 

dos contratos por parte do prestador é válida, mas deve ser estudada e analisada, de forma que se encontre 

a melhor forma de atuar nos casos. 

Também, a agência ressalta que a contribuição sobre a disponibilidade das informações de 

investimentos no site é interessante do ponto de vista de proporcionar maior transparência aos usuários, no 

entanto, necessita de maior tempo para a sua contemplação, bem como maior estudo sobre o tratamento 

das informações repassadas pelos prestadores e os conteúdos a serem divulgados. 

10.9 Gerson, usuário da Copasa em Divinópolis 

Reclamação de ar na rede, da qualidade dos serviços de esgotamento sanitário e da poluição do rio;  

Resposta: 

As reclamações sobre os serviços prestados devem ser formalizadas com maiores detalhes das 

informações nos canais de atendimento da agência, ou na Ouvidoria da Arsae ou na sua Diretoria, para que 

esses canais direcionem para uma determinada área técnica que possa dar o suporte necessário.  

Sobre os problemas relacionados a poluição dos rios, um dos temas desta Revisão Tarifária é 

justamente o incentivo à expansão do tratamento de esgoto no estado. 

10.10 Geraldo Aparecido Marques, secretário de Meio Ambiente de Jaboticatubas 

 Sugeriu obrigar a Copasa a adotar mecanismo que impede leitura de ar no hidrômetro; 

 Sugeriu a criação de meio de comunicação com o usuário, para melhorar a transparência e o 

entendimento do usuário; 

 Se posicionou a favor do Pró-mananciais e apontou falta de ações de preservação dos mananciais na 

Serra do Cipó. 

Resposta: 

Em relação à obrigação da Copasa de adotar mecanismos que impedem a leitura de ar no hidrômetro, 

não sendo um tema abordado na Audiência Pública 15/2017, que trata do resultado final da Revisão Tarifária 

da Copasa, a Arsae não irá acatar a contribuição. 

A respeito da criação do meio de comunicação com o usuário, a Arsae possui canais como a Ouvidoria 

ou a sua Diretoria para dúvidas e queixas. Também são disponibilizados os telefones das Ouvidorias dos 

prestadores regulados. Segue o link para maiores informações sobre as Ouvidorias: 

http://www.arsae.mg.gov.br/2014-11-15-20-31-56/ovdr. 

Sobre a falta de ações de preservação dos mananciais na Serra do Cipó, os recursos estabelecidos na 

Revisão Tarifária para o Pró-mananciais impactarão a tarifa única do prestador. Assim, os diversos municípios 

http://www.arsae.mg.gov.br/2014-11-15-20-31-56/ovdr


 

56 
 

do estado poderão ser contemplados, a critério da empresa. O assunto também é tratado na seção 1 desta 

nota técnica. 

10.11 Reginaldo José Oliveira, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari 

 Destacou a dificuldade em resolver problemas do saneamento, mesmo quando há bons planos de 

saneamento, por falta, principalmente, de priorização;  

 Apontou dificuldades técnicas e ingerências de governo. Sugere que seja promovida uma grande 

audiência para discutir o assunto. 

Resposta: 

A Arsae entende que a discussão da sobre as políticas de saneamento estão além dos índices 

apontados pela Revisão Tarifária, sendo necessário maior envolvimento do Estado, municípios, entidades 

públicas e segmentos sociais. A agência tem envidado esforços para discutir e melhorar sua atuação nesse 

escopo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As contribuições realizadas no âmbito da Audiência Pública nº 15/2017 foram analisadas aqui, 

trazendo alterações às propostas iniciais da Arsae e ao texto das Notas Técnicas colocadas em discussão. 

Estão publicadas na página da Audiência Pública nº 15/2017, no site da Arsae-MG, as Notas Técnicas CRFEF 

nºs 61 a 69/2017 (versões após audiência pública), com as alterações expostas nesta nota técnica.  

Além disso, as contribuições culminaram em novas alterações nas Notas Técnicas CRFEF 38/2016 - 

Classificação Regulatória e CRFEF 39/2016 - Base de Ativos Regulatória, publicadas na primeira fase do 

processo de consultas, e também nas Notas Técnicas CRFEF 47/2017 – Taxa de Remuneração Regulatória, e 

CRFEF 50/2017 – Outras Receitas, publicadas na segunda fase. Esses documentos serão substituídos nas 

páginas da AP nº 12/2016 e da AP nº 13/2017 no site da Arsae, com as alterações descritas a seguir. 

Na Nota Técnica CRFEF 38/2016 - Classificação Regulatória, foi atualizado o entendimento referente 

aos repasses a municípios, mas a classificação da rubrica contábil permaneceu a mesma: 

Repasses Tarifários para Municípios: Se inserem neste grupo [contas não incluídas na 

composição da Receita Requerida] por se tratarem de despesas que não são essenciais ou 

obrigatórias para garantir a adequada prestação dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, sendo sua realização facultada à companhia. No entanto, apesar de não 

comporem a Receita Requerida, parte dos repasses realizados serão considerados na construção 

da Receita Tarifária, em função da vinculação do repasse a um fundo municipal de saneamento 

básico (art. 13 da lei 11.445/07), conforme regras definidas na Nota Técnica CRFEF 67/2017. 

O anexo que apresenta a classificação de cada rubrica contábil também foi atualizado, contemplando 

as classificações de novas rubricas. 

Na Nota Técnica CRFEF 39/2016 - Base de Ativos Regulatória, houve as seguintes alterações: (i) a 

atualização monetária dos ativos será feita desde a data dos investimentos, e não de sua imobilização, 

contemplando, assim, o período de execução das obras; (ii) a BAR residual a ser remunerada nas tarifas 

definidas nesta revisão não será reduzido pela depreciação projetada para o ciclo e, no mesmo sentido, a 

depreciação alocada nas tarifas será a referente ao PR1, e não a média do ciclo; (iii) as obras já realizadas 

referentes a tratamento de fundo de vale e canalização de rios, dentro da classe “direito de exploração de 

concessões de esgoto”, serão reclassificadas como BRE, em vez de FBR como os demais itens da classe. 
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Na Nota Técnica CRFEF 47/2017 - Taxa de Remuneração Regulatória, foi modificada a consideração 

dos tributos sobre o lucro, com a alteração da abordagem “WACC antes dos impostos” para a abordagem 

“WACC pós-impostos + tributos sobre o lucro”, conforme explicado na NT CRFEF 47/2017 e na NT CRFEF 

69/2017. 

Por fim, na Nota Técnica CRFEF 50/2017 – Outras Receitas, foi alterado o percentual de reversão de 

“outras receitas financeiras” para a modicidade tarifária, que passou de 90% para 13,39%. Esse novo 

percentual equivale ao valor de aproximadamente R$ 9 bilhões alocado nas tarifas a título de remuneração 

do capital de giro, de modo que a Copasa auferirá, neste ciclo tarifário, o valor equivalente a toda a 

rentabilidade das “outras receitas financeiras”, pelos motivos expostos na seção 9.5.4 desta nota técnica e 

também na NT CRFEF 69/2017, seção 5.2.2. 
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