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INTRODUÇÃO 

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

Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) publicou, em 10 de abril de 2021, o aviso de realização da Consulta 

Pública 23/2021 e Audiência Pública 37/2021, com a finalidade de colher contribuições que subsidiarão a 

agência na definição dos resultados da 2ª Revisão Tarifária da Copasa e da 3ª Revisão Tarifária da Copanor, 

como também no estabelecimento das regras de reajuste da Copasa para os próximos anos e das 

resoluções normativas resultantes dos processos de revisão tarifária. A referida audiência pública 

consistiu na 3ª fase do processo de Revisão Tarifária Periódica (RTP) das duas companhias.  

A Arsae-MG iniciou a 1ª fase do processo público de contribuições à RTP da Copasa e da Copanor 

por meio da Consulta Pública 18/2020, realizada entre 18 de maio e 17 de junho de 2020, quando foi 

definida a pauta, as diretrizes e o cronograma do processo. Na 2ª fase da RTP, cujos processos 

participativos se desenrolaram do dia 27 de novembro de 2020 ao dia 22 de janeiro de 2021, foram 

definidas as metodologias para a reconstrução das tarifas da Copasa e da Copanor, bem como as 

metodologias de matriz de risco e acompanhamento do planejamento de investimentos das companhias.  

Tendo sido devida e tempestivamente disponibilizados todos os documentos técnicos pertinentes 

no endereço eletrônico da Arsae-MG, foi aberto prazo para que, a partir do dia 20 de abril do mesmo ano, 

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

interessados pudessem participar por meio de intercâmbio documental. Desta forma, as contribuições 

deveriam ser enviadas para o endereço eletrônico definido para o processo em questão 

(consultapublica23@arsae.mg.gov.br), tendo como data limite para apresentação de contribuições o dia 

20 de maio de 2021. Para que a contribuição fosse considerada válida, ela deveria ser preparada e enviada 

para a Arsae-MG conforme formulário padrão disponibilizado no site da agência.  

Em paralelo à Consulta Pública 23/2021, a agência realizou a Audiência Pública 37/2021 no dia 07 

de maio de 2021, quando foi aberta oportunidade para manifestações orais a respeito dos temas tratados 

por todos os interessados previamente inscritos.   

Destaca-se que a Lei Federal nº 11.445/2007, alterada recentemente pela Lei 14.026/2020, 

dispõe, dentre outros aspectos abordados, que as agências reguladoras definirão as pautas das revisões 

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

Assim, fazendo-se cumprir os instrumentos legais vigentes, a Arsae-MG está dando continuidade 

aos trabalhos da Revisão Tarifária, ao responder as contribuições endereçadas à agência sobre os temas 

tratados na audiência pública, como forma de ampliar um diálogo que normalmente se restringe aos 

meios técnicos.  

Ao disponibilizar e incentivar o acesso público para o debate sobre o tema, a Arsae-MG busca 

fortalecer o processo de participação social, envolvendo a maior gama possível de atores na discussão, e 

dando o devido enfoque à importância que a temática representa para o saneamento no estado de Minas 

Gerais. 

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

presente relatório técnico as contribuições recebidas no âmbito da Consulta Pública 23/2021 e da 

Audiência Pública 37/2021 com as respostas e esclarecimentos da Arsae-MG. 

  

http://www.arsae.mg.gov.br/
mailto:consultapublica23@arsae.mg.gov.br
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1. DISTRIBUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

Conforme orientações dispostas nos documentos pertinentes à Consulta Pública 23/2021 e à 

Audiência Pública 37/2020, foram disponibilizados no endereço eletrônico da Arsae-MG o aviso e o 

regulamento para participação na consulta pública, as Notas Técnicas CRE 11/2021, CRE 12/2021 e CRE 

13/2021, e as minutas de resolução do resultado da revisão tarifária da Copasa e do resultado da revisão 

tarifária da Copanor, além das planilhas de cálculos da receita tarifária, da estrutura tarifária, da taxa de 

remuneração regulatória e da base de ativos regulatória dos prestadores alvo.  

Esse conjunto de documentos foi elaborado e disponibilizado para consulta dos participantes e 

demais interessados que puderam conhecer as informações utilizadas e cálculos realizados, a partir da 

metodologia definida na 2ª fase de revisão tarifária, que resultaram na proposta de revisão tarifária da 

Copasa e da Copanor. Ademais, os documentos permitem entender as premissas e análises que 

embasaram as regras de reajustes e incentivos tarifários para Copasa e Copanor. 

Foram recebidas manifestações no modelo do formulário disponibilizado pela Arsae-MG de 12 

participantes da Consulta Pública 23/2021, totalizando 72 contribuições consideradas válidas, conforme 

tabela abaixo:  

Tabela 1 – Distribuição dos contribuidores  

Participantes da Consulta Pública 23/2021 Quantidade de 
Contribuições 

Antônio Marcos Possato 1 

Copasa/Copanor 59 

Diogo Scarabelli Júnior 1 

Fábio José Bianchetti (usuário)   1 

Flávio J. de A. Barony 1 

José Donizete de Medeiros 1 

Prefeitura de Conquista 1 

Ruan Albert Pereira Marques 1 

Rodrigo Zara Faria 1 

Sidirley Anderson Dias Bento e Antônio Barros 1 

Valter Soares Ribeiro 1 

Vitor Carvalho Queiroz 3 

Total 72 

 

Além das respostas às contribuições recebidas por meio de formulário, foram respondidas as 

manifestações realizadas por participantes da Audiência Pública 37/2021, que trouxeram contribuições 

para a revisão tarifária ou questionamentos à Arsae-MG.  

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

da Consulta Pública 23/2021 e Audiência Pública 37/2021, organizadas conforme principal assunto 

abordado na contribuição, acompanhadas de suas respectivas respostas e esclarecimentos. 

  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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2. CONSOLIDAÇÃO DAS RESPOSTAS ÀS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS  

2.1. Resultado da 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) da Copasa 

TEMA: Custos Operacionais 

C2.1.1 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 03/2021 

Seção e página: Seção 4 / página 12 

Resumo da contribuição: 

A Copasa sugere à Arsae que se refira ao componente de deslocamento do Índice de Malmquist como 
Fator de Deslocamento da Fronteira e defina o Fator de Produtividade como a soma do Fator Catch-Up 
e do Fator Deslocamento da Fronteira. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A contribuição da Copasa é pertinente, pois de fato a produtividade é dada pela soma dos componentes 
Catch-UP e Deslocamento da Fronteira.  

Contudo, a intenção da agência, ao desagregar o índice, é mostrar que análise dos custos operacionais 
eficientes (COE) consiste numa comparação entre prestadores similares à Copasa - Yardstick 
Competition – para definição dos dispêndios operacionais autorizados para a 2ª RTP, ao passo que o 
Fator de Produtividade mede a eficiência dinâmica prevista para o 2º ciclo de revisão do prestador.  

A Arsae-MG utiliza apenas o Fator Deslocamento do Índice de Malmquist para evitar dupla aplicação 
de penalidades (bônus) com a análise de COE.  

Desta forma, fica evidente que, na análise do COE, a agência se preocupa com a eficiência estática da 
Copasa, ao passo que, no Índice de Produtividade, é observada a eficiência dinâmica do setor. 

Desta forma, a Arsae-MG manterá a separação dos componentes na Nota Técnica que trata do tema. 

 

TEMA: Custos Operacionais 

C2.1.2 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 03/2021 

Seção e página: Seção 4.2 / página 14 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita à Arsae que considere o inverso das eficiências estimadas pelo modelo DEA no cálculo 
do efeito deslocamento do Índice de Malmquist. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Custos Operacionais 

A contribuição da Copasa traz a derivação correta do Índice de Malmquist. Baseada nos trabalhos de 
Färe et al. (1994) e Coelli et al. (2015), a descrição trata de uma função de distância orientada a insumos 
e, neste caso, a agência deveria incorporar o inverso das eficiências estimadas. 

Contudo, dado a relação entre as eficiências obtidas em modelo DEA orientado a insumos – eficiências 
de Farrell – e as eficiências obtidas por meio da formulação da função de distância orientada a insumos 
- eficiências de Shepard -, é comum na literatura o uso das primeiras1, i.e., sem considerar o inverso do 
estimado pelo DEA. 

Deve-se ressaltar que os resultados obtidos pelo Índice de Malmquist em ambos os modelos são 
idênticos e, portanto, a forma escolhida pela Arsae-MG não afeta os resultados. 

A contribuição da Copasa encontra um resultado distinto devido a um erro no cômputo da evolução 
da fronteira eficiente. O resultado correto é obtido da seguinte forma: 

∆𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 =  
1

0,9822
− 1 ≅ 1,81% 

O resultado acima é idêntico ao obtido pela aagência nas Notas Técnicas CRE 03/2021. 

 

TEMA: Custos Operacionais 

C2.1.3 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 03/2021 

Seção e página: Seção 4.3 / página 15 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita à Arsae que: 

i. Mensure os ganhos de produtividade anuais do setor a partir das medianas dos valores do 
deslocamento dos prestadores e o Fator de Produtividade a partir da média geométrica das medianas 
anuais; 

ii. Estenda o período de análise dos ganhos de produtividade para 2013-2019; e 

iii. Calcule os intervalos de confiança do componente de deslocamento do Índice de Malmquist para 
cada biênio analisado através da técnica de bootstrap, de forma que, caso o a unidade (1) esteja contida 
nesse intervalo, a Agência considere que não houve mudança tecnológica no período. 

Resposta: 

i. Contribuição não acatada.  

A média geométrica é largamente utilizada para a agregação do Índice de Malmquist das firmas, sendo 
utilizado, inclusive, pela Aneel na Nota Técnica nº 185/2014-SRE/ANEEL. 

 

 
1 Ver FINN R FØRSUND, SVERRE A.C KITTELSEN, Productivity development of Norwegian electricity distribution utilities, Resource 
and Energy Economics,Volume 20, Issue 3, 1998, James, ODECK, Assessing the relative efficiency and productivity growth of 
vehicle inspection services: An application of DEA and Malmquist indices, European Journal of Operational Research, Volume 
126, Issue 3,2000 e o livro texto de BOGETOFT, Peter; OTTO, Lars. Benchmarking with dea, sfa, and r. Springer Science & Business 
Media, 2010. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Custos Operacionais 

ii. Contribuição não acatada.  

A ampliação do horizonte de análise traria os benefícios ressaltados pela contribuição, i.e., a dissipação 
de eventos adversos e não recorrentes, como a crise hídrica, e observação da evolução tecnológica do 
setor de saneamento em um horizonte de mais longo prazo. Contudo, a utilização de janelas temporais 
fora do escopo de 4 anos da RTP poderia trazer outros problemas, notadamente, a utilização do mesmo 
componente de deslocamento da fronteira em RTP’s diferentes. A utilização poderia provocar 
reclamações de dupla aplicação do fator de deslocamento futuramente, em especial quando os efeitos 
da crise hídrica observada em 2013, 2014 e 2015 não forem considerados no cálculo da média 
geométrica. Logo, a Arsae-MG manterá a janela proposta na Nota Técnica CRE 03/2021 e CRE 11/2021. 

 
iii. Contribuição não acatada.  

Novamente a contribuição da Copasa expõe um ponto importante da modelagem DEA. A tecnologia 
estimada pelo DEA se baseia nos dados observados, que, por sua vez, resultam de processo que é dado 
pelas características da verdadeira fronteira de produção. Como consequência, as estimativas obtidas 
estão envolvidas em incertezas dada a variação da amostra2. Ressalta-se que este viés afeta não apenas 
as estimativas do Índice de Malmquist, mas também as próprias eficiências obtidas para os custos 
operacionais. Causa estranheza esta contribuição neste momento, uma vez que nas contribuições à 
Audiência Pública 32/2020, que tratou da metodologia dos custos operacionais eficientes, a Copasa 
salientou que a utilização de “um intervalo de razoabilidade nos pesos do modelo é uma forma de 
mitigar o efeito do viés nos resultados sem a necessidade de aplicar o bootstrap como ocorre no caso 
do DEA clássico que a Arsae utiliza”. Ressalta-se que a Arsae decidiu adotar a proposta de intervalos 
dos limites de pesos utilizados no modelo DEA para o cálculo dos custos operacionais eficientes. 

 

TEMA: Repasse Tarifário para Fundos Municipais de Saneamento Básico 

C2.1.4 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 11/2021 

Seção e página: Seção 8.2 / página 14 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que os valores do repasse aos Fundos Municipais de Saneamento Básico sejam 
separados da Receita Requerida. Para isto, a Companhia solicita que sobre o quadro tarifário único seja 
adicionado o repasse aos municípios que possuem fundos habilitados, assim como faz a Aneel com a 
cobrança da CIP/COSIP. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Por mais que a proposta apresentada pela Copasa aponte para melhorias de transparência do 
mecanismo, ela modifica a lógica estabelecida pela Resolução Arsae-MG 110, de 28 de junho de 2018, 
para a arrecadação dos recursos dos repasses.  

 
2 SIMAR, L.; WILSON, P.W. Estimating and bootstrapping Malmquist Indices. European Journal of Operational Research, 115, 
1999.   

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Repasse Tarifário para Fundos Municipais de Saneamento Básico 

No caso, a resolução estabelece que os recursos a serem repassados serão incorporados às tarifas do 
prestador de serviços e, dessa forma, os recursos a serem repassados pela Copasa são obtidos de todos 
os usuários que possuem o serviço do prestador.  

Por sua vez, a proposta feita pela Copasa indica a alocação dos recursos a serem repassados aos fundos 
por fora da tarifa e, dessa forma, a arrecadação de cada repasse acontecerá no seu respectivo 
município. 

Apesar de atenuar o subsídio cruzado entre os municípios, o estabelecimento dessa lógica altera a 
configuração atualmente definida pela Resolução Arsae-MG 110. Portanto, seria necessária uma 
consulta pública que envolva diretamente os municípios para que se realize essa eventual modificação 
da lógica de arrecadação dos repasses tarifários.  

Ainda, para uma eventual modificação da lógica de arrecadação, teriam que ser definidas regras de 
arrecadação do repasse entre os usuários de um determinado município, algo que deve ser debatido 
num processo específico de consulta pública. 

Ademais, deve ser avaliada a viabilidade e a pertinência dessa proposta, algo ainda não mapeado pela 
Arsae-MG. 

Por essas razões, a contribuição não foi acatada. 

Comentário deve ser feito sobre os apontamentos da Copasa sobre a transparência e entendimento 
por parte dos usuários em relação ao mecanismo.  

Em termos da transparência, por mais que a Arsae-MG avalie que modificações que aprimorem o 
mecanismo nesse sentido são bem-vindas, existem procedimentos já estabelecidos a serem executados 
pela própria agência para tornar públicos todos os números de arrecadação e repasse. Logo, o 
mecanismo como está configurado já possui instrumentos de transparência. 

Sobre a percepção do usuário sobre o mecanismo, a Copasa não trouxe elementos que comprovem 
essa percepção de que a Companhia se aproprie dos recursos. É importante que a Arsae-MG tome 
conhecimento dessas reclamações para que se promova os esclarecimentos necessários sobre a 
dinâmica desse programa especial. Portanto, a agência solicita que a Copasa encaminhe esses 
questionamentos para que se possa realizar as explicações devidas. 

 

TEMA: Taxa de Remuneração 

C2.1.5 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 11/2021 

Seção e página: Seção 9.1.2 / página 16 

Resumo da contribuição: 

A Copasa sugere que o cálculo do parâmetro Rm seja realizado a partir dos retornos semanais das 
cotações diárias do índice S&P 500 (série S&P 500 TR disponível no site do Yahoo finanças), com base 
no que recomenda a literatura sobre o tema, o que se reflete também na prática da maioria dos 
reguladores de setores de infraestrutura no Brasil e em outros países emergentes. 

Resposta: 

Contribuição não acatada.  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Taxa de Remuneração 

Esta contribuição se refere ao escopo da fase anterior deste processo de revisão tarifária (Audiência 
Pública 32/2021), e não aponta possíveis erros de cálculo nem traz novos elementos para avaliação.  

De todo modo, reforça-se que, como pode ser inferido pela própria contribuição da Copasa, não existe 
um melhor índice ou um único índice correto em detrimento dos demais para a definição do parâmetro 
Rm. Trata-se de um critério, cuja escolha deve ser tecnicamente embasada, como o foi. A Arsae-MG 
decidiu manter o critério estabelecido na RTP de 2017 prezando pela estabilidade e previsibilidade das 
decisões regulatórias. Esta postura contribui para evitar que haja espaço para decisões arbitrárias 
conforme conveniência para cada parte a cada momento, dado que seria possível justificar a opção 
por índices distintos. 

Destaca-se ainda que a própria citação apresentada pela Copasa do trecho do artigo do Professor 
Damodaran reforça a importância de se escolher um índice que abranja um maior número de títulos 
e mais diversificados, principal fator que levou à escolha do NYSE na RTP de 2017. Ressalta-se também 
que o NYSE composite é sim ponderado pelo mercado, pela metodologia de “free float market 
capitalisation”, que, inclusive, é a mesma utilizada na ponderação do Ibovespa. 

 

TEMA: Taxa de Remuneração 

C2.1.6 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 02/2021 

Seção e página: Seção 4.1.2 / página 34-35 

Resumo da contribuição: 

A Copasa volta a solicitar à Arsae a ampliação da janela temporal para cálculo do beta, de forma a 
considerar uma série temporal de pelo menos 4 anos. 

Resposta: 

Contribuição não acatada.  

Esta contribuição se refere ao escopo da fase anterior deste processo de revisão tarifária (Audiência 
Pública 32/2021), e não aponta possíveis erros de cálculo nem traz novos elementos para avaliação.  

De todo modo, reforça-se que a escolha das janelas temporais utilizadas no cálculo do Beta foi feita em 
coerência com os entendimentos marcados na revisão tarifária de 2017 e prezando pela estabilidade e 
previsibilidade das decisões regulatórias. A Arsae-MG manteve as periodicidades, as medidas de 
tendência central e as janelas temporais de todas as variáveis utilizadas no cálculo do modelo CAPM. 
Esta postura contribui para evitar que haja espaço para decisões arbitrárias conforme conveniência 
para cada parte a cada momento. 

Embora em sua contribuição a Copasa tenha apontado que a Arsae-MG alterou a janela temporal das 
taxas de referência para cálculo do teto do custo de capital de terceiros de 5 para 10 anos, isso não foi 
uma mudança metodológica, dado que o critério já estava previsto desde a RTP de 2017, quando se 
considerou a janela de 5 anos para estas séries apenas excepcionalmente, em função da disponibilidade 
de dados de uma das séries. 

Além disso, conforme já respondido na fase anterior, não é válido o argumento de que a janela 
temporal de 3 anos impede que sejam captados os movimentos nos preços das ações em função do 
risco regulatório percebido durante o processo de revisão tarifária, pois o processo de revisão está 
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ocorrendo desde meados de 2020 e tanto as metodologias quanto os resultados preliminares foram 
publicados em período abarcado pela janela temporal observada para cálculo do Beta, que se estende 
até o fim de abril de 2021. 

Por fim, a agência deixou claro nas notas técnicas da fase anterior (antes e após consulta pública) que 
só alteraria a janela utilizada diante de claros indicativos de que uma janela maior apresentaria um 
resultado mais significativo e confiável estatisticamente e que, do contrário, seriam mantidos todos os 
critérios adotados na revisão tarifária anterior, conforme já explicado. Reforça-se mais uma vez a 
importância de se evitar o risco imposto pela possibilidade de mudanças arbitrárias de critérios quando 
conveniente a uma das partes. 

 

TEMA: Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

C2.1.7 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 11/2021 

Seção e página: Seção 9.3 / página 25 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que não seja realizado a dedutibilidade do JCP e PLR na base de cálculo de impostos 
sobre o lucro. 

Resposta: 

Contribuição não acatada.  

Esta contribuição se refere ao escopo da fase anterior deste processo de revisão tarifária (Audiência 
Pública 32/2021), e não aponta possíveis erros de cálculo nem traz novos elementos para avaliação. 

Destaca-se que a Copasa não apresentou contribuição alguma acerca deste tema durante as fases 
anteriores, o que leva a crer que o pleito foi motivado unicamente pelos resultados numéricos 
apresentados pela Arsae-MG, e não pelos fundamentos metodológicos, que foram discutidos na 2ª 
fase.  De todo modo, responde-se a seguir aos argumentos levantados pela Copasa. 

Em relação aos preceitos da regulação Price Cap, estes não são feridos, dado que o montante alocado 
nas tarifas para pagamento de tributos sobre o lucro não será alterado ao longo do ciclo tarifário, sendo 
apenas corrigido pela inflação. Assim, a Copasa absorverá livremente as variações positivas e negativas 
no montante gasto com esses tributos, exceto no caso de variações causadas por alterações de regras 
e alíquotas tributárias ou outras situações cujo risco esteja alocado ao Poder Concedente na matriz de 
riscos. O fato de que o valor de referência para o ciclo tarifário será definido a partir de informações 
contábeis verificadas no ano teste não é incoerente com o modelo Price Cap, de forma análoga à 
utilização da contabilidade para os valores de referência da maioria das outras despesas. 

Quanto à alteração do cálculo em relação ao praticado na RTP de 2017, ressalta-se que o método 
definido agora, considerando os tributos sobre o lucro já líquidos dos benefícios tributários estimados, 
foi o mesmo cálculo proposto inicialmente na RTP de 2017, e que foi alterado na última fase daquela 
RTP, a pedido da Copasa, para a opção de compensações retroativas nos reajustes anuais. Tal alteração 
propiciou um período de transição para a aplicação definitiva desse entendimento na presente RTP. 

A consideração do benefício fiscal na forma de compensações retroativas como foi feito no 1º ciclo 
implicou a alocação de valores a maior para os tributos sobre o lucro, não integralmente compensados 
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nos reajustes, em função da circularidade entre o cálculo desses tributos e o cálculo da receita tarifária, 
concomitantemente à necessidade de se garantir neutralidade financeira para manter as mesmas 
condições de tomada de decisão entre pagamento de dividendos ou JCP. Este ponto foi melhor 
explicado na seção 3.2.1 da Nota Técnica CRFEF 47/2017. 

A Copasa pede que a agência reveja as definições sobre o tema à luz das atualizações trazidas pelo novo 
marco legal do saneamento com a publicação da Lei Federal nº 14.026/2020. No entanto, o próprio 
marco legal reforça as diretrizes de custos eficientes e modicidade tarifária, diretrizes estas que 
seriam feridas caso fossem alocados nas tarifas recursos para pagamento de tributos sobre um 
montante que não é tributável. 

O cálculo do valor de referência para pagamento de tributos sobre o lucro pressupõe a consideração 
da dedutibilidade do JCP e da PLR da base de cálculo, da mesma forma em que são deduzidos os 
encargos sobre empréstimos, por exemplo. Assim como os encargos de empréstimos são 
considerados despesas e, portanto, sem incidência de tributos sobre o lucro, as distribuições e 
participações também são, não havendo justificativa para um tratamento distinto. A decisão de 
distribuir proventos e participações e a forma de fazê-lo é da empresa, a qual pode decidir não usufruir 
dos benefícios fiscais atinentes, mas tal decisão caracterizaria clara ineficiência na aplicação dos 
recursos pagos pelos usuários. Nesse sentido, pode-se fazer uma comparação com o tratamento dado 
aos custos operacionais. A empresa pode escolher incorrer em altos custos, adquirindo insumos mais 
caros e sendo ineficiente na operação, mas o regulador estabelece a tarifa com base nos custos 
eficientes. O mesmo raciocínio vale também para as despesas com empréstimos. As empresas não são 
obrigadas a adotar determinada proporção de dívida considerada pela regulação. Ainda assim, a 
dedutibilidade da dívida no cálculo do WACC é sempre considerada e não se discute que isso significaria 
ingerência sobre a gestão financeira da empresa ou algum prejuízo ao seu planejamento tributário.  

Cabe frisar ainda que a falta de precedentes em outras revisões tarifárias nacionais não é razão para 
que a Arsae-MG não realize melhorias nas metodologias. A regulação está em constante evolução, não 
só no Brasil, mas inclusive em países desenvolvidos, o que pode ser exemplificado pelas inúmeras 
mudanças e inovações praticadas pelos reguladores do Reino Unido a cada revisão tarifária. A regulação 
deve estar atenta sobretudo à necessidade de melhorias e adaptações para buscar definições coerentes 
com a realidade de cada mercado. As regras fiscais em pauta são específicas do mercado brasileiro, e 
o fato de outras agências reguladoras nacionais ainda não terem dado tratamento específico a essa 
questão se deve, provavelmente, ao fato de que as metodologias mais utilizadas são importadas de 
outros países. Isso não significa, no entanto, que a questão não tenha sido levantada por outras 
entidades e estudiosos do tema no Brasil. Como exemplos, pode-se citar os estudos de Cunha (2011)3, 
Piloto et al (2008)4 e Cavalcante (2012)5. 

Por fim, recorda-se a Nota Jurídica Arsae/Proc nº 280/20176, emitida pela Procuradoria da Arsae-MG 
em resposta à consulta feita pela área técnica, que reforça que o cálculo definido pela Arsae-MG 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. 

 
3 CUNHA, Moisés Ferreira. Avaliação de empresas no Brasil pelo fluxo de caixa descontado. Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis da USP. São Paulo, 2011. 
4 PILOTO, Lucas A. de Morais et al. Adaptação do WACC aos juros sobre o capital próprio. In: Encontro Anual da Associação 
Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração – EnAnpad 32. 2008. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD 2008. 
5 CAVALCANTE, Francisco. A influência do Juro sobre o Capital Próprio no cálculo do Custo de Capital Próprio pelo CAPM. 2012.  
6 http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/15/Nota_Juridica_280_2017_JCP.pdf. 
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Então, em resumo, o valor inserido nas tarifas desta RTP para pagamento de tributos sobre o lucro (IRPJ 
e CSLL) será calculado a partir do total definido para os custos de capital, deduzindo os itens que 
necessariamente reduzirão a base de cálculo desses tributos, e aplicando a alíquota de 34% (25% de 
IRPJ + 9% de CSLL) sobre a base tributável resultante. O cálculo parte da parcela da receita alocada para 
os custos de capital, e não da receita total, considerando que todas as outras parcelas da receita são 
alocadas para a cobertura de despesas dedutíveis do lucro tributável. A explicação completa está na 
seção 5 da Nota Técnica CRE 02/2021. 

Assim, não haverá mais compensações de tributos sobre o lucro nos reajustes anuais. Será inserido nas 
tarifas construídas na RTP o valor estimado para efetivo pagamento dos tributos sobre o lucro, dadas 
as condições observadas no ano-teste, e, conforme exposto na NT CRE 09/2021 – Matriz de Riscos, o 
risco de variação do valor pago de tributos sobre o lucro foi alocado ao prestador, exceto para casos de 
alteração nas alíquotas ou criação/extinção de tributos: 

É importante deixar claro que, embora o dispositivo citado [§ 3º do art. 9º da Lei Federal 
8.987/1995] ressalve as alterações de impostos sobre a renda da obrigatoriedade de 
compensações, ele não as proíbe. Ou seja, não é obrigatório alocar ao poder 
concedente o risco de variações nos tributos sobre a renda, mas também não é 
proibido. Assim, com relação aos tributos sobre a renda (IR e CSLL), a Arsae-MG propõe 
manter alocado ao poder concedente o risco de alterações nas alíquotas ou criação e 
extinção de tributos, e manter alocado ao prestador o risco de variação dos valores 
pagos durante o ciclo tarifário em função da variação da base tributável, pois é o 
prestador que tem gestão sobre as despesas dedutíveis dessa base. Por exemplo, se o 
prestador optar por investir mais ao invés de acumular recursos em caixa ou distribuir 
dividendos extraordinários, ele pagará menos tributos sobre o lucro no médio e longo 
prazo, sendo essa decisão fruto de sua gestão. (seção 5.1.4 da NT CRE 09/2021) 

Há uma exceção para os valores acrescidos para pagamento de IRPJ e CSLL relativos à receita alocada 
para o Subsídio Copanor, que serão objeto de compensações anuais dentro das compensações 
referentes ao programa. 

 

TEMA: Base de Ativos Regulatória 

C2.1.8 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 11/2021 

Seção e página: Seção 9.2.1.1 / páginas 21 a 23 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que a Arsae corrija a interpretação sobre o valor da base a ser remunerada e calcule 
a remuneração do capital sobre a BRE líquida ao início do ano tarifário. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

Os valores de remuneração calculados para o ano 1 (ago/21 a jul/22), que têm como referência as 
informações do banco patrimonial de dez/20, irão compor a receita a ser faturada no período de ago/21 
a jul/22. Nesse mesmo período, serão auferidos valores referentes à amortização da base. Conforme 
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esses valores vão sendo pagos nas tarifas, eles deixam de ser remuneráveis. Por isso, propôs-se que a 
amortização paga no ano 1 fosse integralmente abatida da base remunerável no próprio ano 1. 

A sugestão da Copasa seria coerente se os valores amortizados a cada ano fossem entregues à 
companhia apenas ao final de cada ano. A proposta da Arsae-MG, no entanto, também não é a mais 
correta, dado que a amortização tampouco é entregue integralmente no início de cada ano, mas 
mensalmente ao longo de 12 meses. 

Portanto, a Arsae-MG acata parcialmente a contribuição colocada pela Copasa, passando a considerar 
que as amortizações ocorrerão no fim de cada período, porém considerando os períodos mensais e não 
anuais. Ou seja, as PMTs referentes ao valor residual da BRE e aos valores de amortização e depreciação 
serão calculadas a partir do fluxo mensal, considerando vencimentos em fim de período e abatendo os 
valores amortizados apenas no período seguinte. 

Assim, é atendido o pleito de se remunerar a BRE inicial sem descontar a amortização do primeiro ano 
integralmente no primeiro momento. Porém, o cálculo da PMT considerará o abatimento parcial dessa 
amortização a cada mês, considerando o pagamento referente a cada mês no final do respectivo mês. 

 

TEMA: Base de Ativos Regulatória 

C2.1.9 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 11/2021 

Seção e página: Seção 9.2.1.1 / páginas 21 a 23 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que a Arsae não adote a projeção de redução da BRE ao longo do ciclo, por 
pressuposto de reposição de ativos inferior à amortização, pois entende que a adoção de metodologias 
distantes das melhores práticas regulatórias implica na criação de novas distorções e riscos à 
Companhia, o que não é desejável. 

Caso a Arsae mantenha seu posicionamento, solicita-se que a decisão seja acompanhada de 
fundamentação adicional em boas práticas regulatórias e literatura de regulação econômica que 
eventualmente não foram identificados no processo de elaboração destas contribuições. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Os fundamentos teóricos e práticos da metodologia em pauta foram extensivamente explicados e 
debatidos nas fases anteriores do processo de consultas desta revisão tarifária e, conforme se pode 
extrair das próprias colocações da Copasa em sua contribuição, foram bem compreendidos pela 
companhia. Porém, a Copasa reitera agora o seu pleito de alteração do método de cálculo com base 
em apenas um argumento, qual seja a diferença da metodologia em relação à aplicada por outros 
reguladores. No entanto, surpreende que a Copasa sugira que a eliminação dessa diferença seja feita 
no sentido oposto do que seria correto, mesmo demonstrando estar ciente disso. 

Conforme já discutido, a diferença do modelo proposto pela Arsae-MG em relação ao modelo teórico 

e ao adotado por outros reguladores nacionais não é de fato a “redução da BRE ao longo do ciclo por 

pressuposto de reposição de ativos inferior à amortização”. A diferença é a aplicação de uma 

amortização antecipada dos investimentos em relação à sua depreciação, para propiciar maior liquidez 
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para investimentos em expansão no curto e médio prazo. O que a Copasa se refere como "projeção de 

redução da BRE", nada mais é que a dedução do valor financeiro já amortizado/pago nas tarifas, que 

não deve continuar sendo remunerado. Essa dedução está presente no modelo teórico e é feita por 

todos os reguladores que o utilizam, porém, geralmente, é anulada pelo valor de reposição de ativos 

na mesma magnitude. Isso porque os investimentos em reposição de ativos não trazem aumento de 

faturamento como os investimentos em expansão, e por isso a remuneração desses investimentos 

durante o ciclo tarifário deve ser garantida de outra forma, qual seja acrescendo esse investimento 

antecipadamente à base de remuneração. 

Se a amortização dos investimentos da Copasa nas tarifas não fosse acelerada em relação à depreciação 

física dos ativos, de modo que fosse possível supor que o valor amortizado seria igual ao valor utilizado 

para repor os ativos, a base de ativos a ser remunerada durante o ciclo tarifário seria constante. Ou 

seja, a diferença é que a amortização será significativamente maior que a reposição de ativos, o que 

impede que a BAR seja constante. Assim, a forma correta de se eliminar a diferença em relação ao 

praticado por outros reguladores seria, por óbvio, adequar os prazos de amortização à real vida útil 

física dos ativos, e não o oposto. 

Porém, para isso, o valor da amortização seria substancialmente reduzido, bem como a geração de 

caixa da empresa no curto e médio prazo, o que poderia prejudicar a efetivação dos investimentos 

necessários para a trajetória de universalização.  

Apenas com finalidade ilustrativa, foram simulados dois cenários com tal adequação: (i) um 

considerando que a quota de depreciação calculada a partir das vidas úteis apresentadas na coluna (B) 

da Tabela 4 da Nota Técnica CRE 02/2021 representa adequadamente a necessidade de reposição dos 

ativos; (ii) e outro considerando que a efetiva reposição desses ativos seria menor, da ordem de R$ 300 

milhões/ano (valor hipotético), dado que as informações hoje disponíveis indicam que não seja 

praticável o investimento de quase meio bilhão por ano em reposição de ativos. 

Cenário (i): 

 

Cenário (ii): 

 

Conforme se pode observar, os valores residuais da BRE ficariam constantes ao longo do ciclo em 
ambos os cenários, eliminando as diferenças de aplicação da metodologia em relação a outros 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
Referência valor residual: dez/20 dez/21 dez/22 dez/23

BRE residual 11.882.078.456R$   11.882.078.456R$   11.882.078.456R$   11.882.078.456R$   

(-) Amortização 12m seguintes 495.345.713R$         480.990.697R$         456.715.726R$         428.769.241R$         

(+) Quota de depreciação 495.345.713R$         480.990.697R$         456.715.726R$         428.769.241R$         

(=) Saldo 11.882.078.456R$   11.882.078.456R$   11.882.078.456R$   11.882.078.456R$   

Saldo BRE residual 2º ciclo (PMT) 11.882.078.456R$  11.882.078.456R$  11.882.078.456R$  11.882.078.456R$  

Amortização anual 2º ciclo (PMT) 467.592.755R$        467.592.755R$        467.592.755R$        467.592.755R$        

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
Referência valor residual: dez/20 dez/21 dez/22 dez/23

BRE residual 11.882.078.456R$   11.882.078.456R$   11.882.078.456R$   11.882.078.456R$   

(-) Amortização 12m seguintes 300.000.000R$         300.000.000R$         300.000.000R$         300.000.000R$         

(+) Quota de depreciação 300.000.000R$         300.000.000R$         300.000.000R$         300.000.000R$         

(=) Saldo 11.882.078.456R$   11.882.078.456R$   11.882.078.456R$   11.882.078.456R$   

Saldo BRE residual 2º ciclo (PMT) 11.882.078.456R$  11.882.078.456R$  11.882.078.456R$  11.882.078.456R$  

Amortização anual 2º ciclo (PMT) 300.000.000R$        300.000.000R$        300.000.000R$        300.000.000R$        
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reguladores. Porém, o cenário (i) significaria uma redução de cerca de 7 pontos percentuais nas tarifas 
(ETM cerca de 7 p.p. abaixo do resultado calculado); e o cenário (ii) significaria uma redução de quase 
12 pontos percentuais (ETM quase 12 p.p. abaixo do resultado calculado). 

Tais reduções representariam, em contrapartida, maiores tarifas no futuro, em função da amortização 
mais lenta dos investimentos, que continuariam a ser remunerados nas tarifas por mais tempo. Por 
outro lado, ter-se-ia o resultado perverso de redução da disponibilidade de recursos para 
investimento no curto e médio prazo, contrariando as diretrizes de busca da universalização do 
atendimento. No caso da opção por um desses cenários, a Copasa provavelmente precisaria captar 
recursos com terceiros (empréstimos/financiamentos/emissão de debêntures) para garantir o total 
necessário para o plano de investimentos. A viabilidade de se obter dessa forma todo o montante 
necessário dependeria das condições de crédito da empresa e dos níveis toleráveis de alavancagem 
sem que houvesse uma elevação tão grande do risco que viesse a encarecer demasiadamente os custos 
de capital. 

Pelos argumentos expostos, a Arsae-MG manterá, para este próximo ciclo tarifário, a amortização 
acelerada dos investimentos, e, com isso, haverá necessariamente a diferença entre os valores de 
amortização e quota de depreciação. 

Por fim, atendendo ao pedido da Copasa de que a Arsae-MG apresentasse fundamentação adicional 
em boas práticas regulatórias, aponta-se o exemplo da Water Services Regulation Authority (Ofwat), 
que é referência internacional na regulação do saneamento.  

A Ofwat utiliza uma metodologia de construção da receita tarifária que separa o chamado “Totex” em 
duas caixas (PAYG – “pay as you go” e RCV – “regulatory capital value”), que não necessariamente 
equivalem aos conhecidos Opex e Capex. Embora esta não seja a mesma metodologia utilizada pela 
Arsae-MG, o objetivo desta separação é o mesmo da utilização de valores de amortização diferentes 
da depreciação. Conforme tratado na Nota Técnica CRE 02/2021, a definição dos prazos de amortização 
pode ser feita buscando diluir custos entre gerações ou antecipar liquidez para investimentos, dentre 
outros objetivos, casos em que os prazos de amortização não igualarão os prazos de depreciação física 
dos ativos. No mesmo sentido, os valores de Opex também poderiam ser pagos ao prestador em 
parcelas futuras, com juros, caso fosse necessário para garantir a capacidade de pagamento da geração 
atual. Tendo em vista estes cenários, o regulador inglês optou por separar os blocos que formam a 
receita tarifária com base na forma de financiamento no tempo: uma parte (“fast money”) que é 
entregue ao prestador integralmente durante cada ano do ciclo tarifário, denominada “pay as you go” 
(PAYG); e outra (“slow money”) que é parcelada em períodos futuros sendo paga em forma de 
amortização e juros, denominada “regulatory capital value” (RCV). Em uma situação em que fosse 
interessante a amortização acelerada para propiciar mais liquidez ao prestador, parte dos custos de 
capital entraria como PAYG, sendo entregue sem incidência de remuneração. 

Da mesma forma, na situação oposta, parte dos custos operacionais poderia entrar como RCV, sendo 
entregue ao prestador em parcelas futuras e merecendo remuneração. A analogia com a metodologia 
definida pela Arsae-MG se dá em dois pontos importantes: o fato de que não deve incidir remuneração 
sobre os valores já pagos ao prestador a cada ano tarifário; e o fato de que as metodologias não devem 
ser enrijecidas em um único formato para qualquer situação. 

 

TEMA: Base de Ativos Regulatória 

C2.1.10 Participante: Copasa 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Base de Ativos Regulatória 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 11/2021 

Seção e página: Seção 9.2.1.1 / páginas 21 a 23 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que não seja considerada projeção da BRE dentro do ciclo tarifário, incorporando a 
perspectiva de investimentos inferiores à depreciação, pois entende-se que essa metodologia proposta 
abre um conjunto de necessidades de novas adequações e calibrações que, invariavelmente, implicarão 
em desequilíbrios e distorções – que podem favorecer ou prejudicar injustamente a empresa. 

Caso a Arsae ainda decida por manter a metodologia proposta na BRE, solicita-se que seja dada 
adequada tratativa aos investimentos em qualidade e redução e controle de perdas, os incorporando 
junto aos que serão reconhecidos no componente de compensação anual por quota de depreciação. 
Essa agregação ainda tem a vantagem de reduzir as possibilidades de debates técnicos entre regulador 
e regulado sobre o que caracteriza um investimento em reposição e o que caracteriza um investimento 
em qualidade e controle de perdas. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

O primeiro ponto foi extensivamente explicado e debatido nas fases anteriores do processo de 
consultas desta revisão tarifária e, conforme se pode extrair das próprias colocações da Copasa em suas 
contribuições, foi bem compreendido pela companhia. Ainda, as explicações foram reforçadas na 
resposta à contribuição C2.1.9, sobre o mesmo tema. 

Quanto à sugestão de se dar aos investimentos em qualidade e redução de perdas o mesmo tratamento 
que será dado aos investimentos em reposição de ativos, considerando que também não geram 
aumento direto no faturamento, a Arsae-MG manterá a metodologia proposta sem excluir a 
possibilidade de reconhecimento dos investimentos em qualidade e redução e controle de perdas no 
componente de compensação anual por quota de depreciação. 

Porém, esse componente só será aplicado depois que a agência avaliar a viabilidade de incorporação 
dos investimentos (reposição de ativos, investimentos em qualidade e redução e controle de perdas) 
no componente financeiro, certificar-se de que as informações a serem enviadas pela Copasa serão 
suficientes para a identificação dos respectivos investimentos e assegurar a possibilidade de aplicar a 
compensação da diferença entre a quota de depreciação, entregue na tarifa, e a reposição dos ativos 
sem implicar distorções. 

A Arsae-MG estipula que a aplicação desse componente só dê a partir do reajuste tarifário de 2023. 
Até lá, a agência junto a Copasa realizará o desenvolvimento indicado no parágrafo acima. 

 

TEMA: Custos de Capital  

C2.1.11 Participante da Consulta: Vitor Carvalho Queiroz (usuário) 

Documento a que se refere a contribuição: NT 11/2021 

Seção e página: Seção 9 / Página 15 

Resumo da Contribuição: 
A Arsae precisa criar mecanismo que impeça a distribuição exagerada de investimentos da Copasa, 
inclusive com valores acima dos lucros apurados (exemplo, ano 2020). Que seja proposta uma 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Custos de Capital  

penalização/incentivo na remuneração por distribuição acima do mínimo legal, com base na Lei 
Federal 14.026, que veda a distribuição de lucros e dividendos para contratos com metas 
descumpridas.  
 
A própria Lei Federal nº 14.026 de 2020, que alterou o marco regulatório do saneamento, propôs um 
mecanismo de vedação de distribuição de lucros e dividendos mostrados a seguir:  
“Fica vedada a distribuição de lucros e dividendos, do contrato em execução, pelo prestador de 
serviços que estiver descumprindo as metas e cronogramas estabelecidos no contrato específico da 
prestação de serviço público de saneamento básico.” 
 

 

Resposta: 
 
Contribuição não acatada. 
 
A nova redação do § 5º, art. 11, da Lei 11.445/2007, dada pela Lei 14.026/2020, estabeleceu a vedação 
de lucros e dividendos pelos prestadores de serviços de saneamento que estiverem descumprindo as 
metas e cronogramas estabelecidos no contrato. Esse é um importante mecanismo de incentivo para 
que os prestadores cumpram com os cronogramas de universalização do serviço até 2033, conforme 
definido pelo art. 11-B da lei 11.445/2007. 
 
No entanto, a Arsae-MG entende que o processo de verificação das metas contratuais e possíveis 
punições pelo não cumprimento deverá prever regras específicas e apartadas das regras de revisão 
tarifária. Isso porque esse dispositivo legal segue lógica distinta do processo de revisão tarifária. 
Enquanto as atuais metodologias tarifárias da Copasa e da Copanor observam a integralidade dos 
serviços prestados por cada prestador em toda sua área de atendimento, o dispositivo do novo marco 
legal observa a especificidade do contrato de prestação de serviço de cada município, portanto requer 
controle separado para cada contrato.  
 
Adicionalmente, em relação a fiscalização pelo regulador das metas dos contratos em vigor e aplicação 
de punições, percebe-se que os dispositivos do marco do saneamento inviabilizam a inclusão deste 
mecanismo no âmbito da atual revisão tarifária, independentemente da metodologia de cálculo 
utilizada. Conforme § 1º, art. 11-B, da Lei 11.445/2007, os contratos vigentes deverão ser aditados até 
31 de março de 2022, para adequar as metas e cronograma ao previsto pelo novo marco legal. Ainda o 
§ 5º, do art. 11-B, da referida lei estabelece que a fiscalização do cumprimento das metas previstas na 
Lei será feita anualmente pelo regulador, observando um intervalo dos últimos cinco anos, nos quais 
as metas deverão ser cumpridas em, pelo menos, três.  
 
Dessa forma, verifica-se que os prestadores e municípios ainda dispõem de tempo para adequar suas 
metas contratuais e que o prazo de fiscalização e apuração do cumprimento de metas é diferente do 
ciclo tarifário da revisão tarifária. Portanto, entende-se que seria inviável inserir a punição relacionada 
à vedação de distribuição de lucro e dividendos nas regras da atual revisão tarifária, sendo necessário 
regulamento e procedimento próprios para a aplicação desse mecanismo. 
 
De todo modo, é assunto a ser aprofundado pela Arsae-MG e também pela ANA, que deverá dar 
diretrizes mais específicas sobre esse mecanismo de vedação. 
 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Receitas Irrecuperáveis 

C2.1.12 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 11/2021 

Seção e página: Seção 10 / página 26 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que seja inserida uma faixa de inadimplência cujos riscos estariam associados ao 
prestador e que, ao ultrapassar o limite, seja acionado mecanismo de avaliação e compensação em 
função do aumento da inadimplência estrutural causado pelo cenário da pandemia da COVID-19. 

Caso a Arsae mantenha o posicionamento das respostas à AP 32/2020, a Copasa solicita que a Arsae 
pelo menos esclareça qual ação pretende adotar caso esse risco de manifeste. 

Resposta: 

Contribuição não acatada 

Analisando os 12 meses anteriores (mar/19 a fev/20) e posteriores (mar/20 a fev/21) ao início da 
pandemia de Covid-19, fica claro quea pandemia, até o momento, gerou pouco impacto sobre os 
índices de inadimplência da Copasa.  

Para melhor percepção do tema foi realizado o gráfico abaixo com as médias dos pontos de aging de 
dois períodos distintos, um anterior à Covid-19 e outro com a pandemia. A linha laranja representa o 
período da Covid, com os dados dos meses de março de 2020 a fevereiro de 2021. Já a linha azul 
representa o período anterior à pandemia, com os dados de março de 2019 a fevereiro de 2020. 
Observando o gráfico é possível perceber que o 1º e o 3º mês do ciclo parecem ter apresentado as 
maiores oscilações positivas, com os meses posteriores apresentando certa neutralidade ou até mesmo 
oscilações negativas. 

Gráfico 1 – Percentual de Inadimplência – Aging 

 

Importante ressaltar que a pandemia não parece ter afetado os valores de saldo de caixa e equivalentes 
do prestador, uma vez que estes cresceram no período, mesmo após a distribuição de dividendos 
extraordinários pela empresa.  Em março de 2020, a Copasa apresentava aproximadamente R$694,77 
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TEMA: Receitas Irrecuperáveis 

milhões de caixa e equivalentes de caixa, ao passo que um ano depois, em março de 2021, os valores 
de caixa passaram para R$905,89 milhões, apresentando crescimento de cerca de 30,39%. 

Quanto aos riscos de inadimplência causados pela pandemia, a agência reitera o que já foi apresentado 
na Nota Técnica CRE 09/2021 e a resposta dada no Relatório Técnico CRE 02/2021. Eventos fora do 
controle dos prestadores, como é o caso da pandemia de Covid-19, são considerados, para todos os 
itens, dentro do tópico de Caso Fortuito ou Força Maior. Sendo assim, caso seja comprovado que a 
pandemia impactou de forma significativa o equilíbrio econômico-financeiro do prestador, 
prejudicando a continuidade da prestação do serviço em nível e qualidade aceitáveis, poderá ser 
realizada uma revisão tarifária extraordinária.  

Ainda, cabe lembrar que devido a pandemia da Covid-19, a Arsae-MG homologou uma série de ações 
que tinham como objetivo mitigar os impactos causados pela pandemia do Covid-19 aos usuários dos 
serviços prestados pela Copasa. No momento de homologação, ficou acordado que eventuais perdas 
financeiras e econômicas decorrentes das medidas adotadas seriam compensadas no momento desta 
revisão tarifária, entretanto até o momento de confecção desta resposta a Copasa não havia enviado 
à Arsae-MG as informações necessárias para avaliação e comprovação destas perdas. 

 

TEMA: Receitas Irrecuperáveis 

C2.1.13 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 11/2021 

Seção e página: Seção 10 / página 26 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que o Aging seja calculado por categoria de usuário e o índice encontrado seja 
ponderado pelos novos pesos das categorias após mudanças na estrutura tarifária, seguindo os 
seguintes passos: 

a) Cálculo do Aging por categoria a partir das médias encontradas nos retratos trimestrais (mar/19, 
jun/19, set/19, dez/19, mar/20, jun/20, set/20 e dez/20); 

b) Identificação da participação esperada de cada categoria na Receita Tarifária após alterações na 
Estrutura Tarifária; 

c) Cálculo do Aging da 2ª RTP da Copasa como a média ponderada dos índices identificados em a), 
ponderados pelos pesos identificados em b). 

Resposta: 

Contribuição não acatada 

Em sua sugestão, a Copasa faz apenas uma contribuição de critério metodológico, sem embasar qual 
seriam as possíveis melhorias que justificariam a modificação da metodologia de cálculo das Receitas 
Irrecuperáveis do prestador.  

Além disso, na audiência 32/2020, quando foram discutidas as metodologias sem a observação direta 
dos resultados que serão observados no final da revisão, a Copasa não fez nenhuma contribuição no 
sentido da contribuição C2.1.13.  

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Outras Receitas 

C2.1.14 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 11/2021 

Seção e página: Seção 11 / página 28 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que o valor a ser revertido para a modicidade tarifária seja igual a diferença entre o 
valor global recebido a título de indenização e o valor residual global daqueles ativos que foram 
baixados em função dos danos causados por terceiros. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Atualmente não é possível, pelo Banco Patrimonial que o prestador informa à agência, extrair a 
informação referente ao valor residual dos ativos baixados em função dos danos causados por 
terceiros. Por esse motivo, a agência optou por reverter à modicidade tarifária 50% do valor das 
rubricas de indenizações e ressarcimentos. Vale ressaltar que o valor dessas rubricas em 2020 foi pouco 
superior a R$1 milhão, correspondendo a 0,02% da receita tarifária do prestador, de modo que 
eventual diferença (a maior ou a menor) com relação ao valor de fato incorrido provocará um impacto 
muito pequeno na receita da Copasa. 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.1.15 Participante da Consulta: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: NT 04/2021 

Seção e página: Seção 3.2.1 / página 8 

Resumo da Contribuição: 
 
Desconsiderar que o Planejamento Plurianual deva conter ações para todo o ciclo tarifário, uma vez 
que a seleção de novos municípios se dá anualmente (não sendo possível prever antecipadamente), e 
consequentemente as respectivas bacias hidrográficas de atuação e as ações a serem executadas, pois 
são construídas coletivamente junto aos Colmeias. Além disso, a consolidação das ações em cada 
microbacia se dá durante os levantamentos de campo, no qual se confirmam a exequibilidade, as 
devidas autorizações de terceiros, entre outros. 
 
Da mesma forma, exigir indicadores físicos com metas por cada bacia no planejamento anual ainda não 
é possível, pois as etapas de consolidação dos Colmeias, tais como a realização de oficinas de 
mobilização, do Encontro Anual dos Colmeias, da busca por propriedades em que os planos de ação 
dos coletivos poderão ser efetivados não são fechados de forma antecipada, mas ocorrem durante o 
ano corrente do Programa. 

Resposta: 
 
Contribuição parcialmente acatada. 
 

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


 

 

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

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

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

22 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

Um dos aspectos mais debatidos do Programa de Proteção de Mananciais durante as etapas de 
audiências públicas e reuniões técnicas foi a necessidade de maior planejamento das atividades por 
parte do prestador.  
 
Com relação ao planejamento plurianual, a Arsae-MG não deseja obter informações detalhadas a 
respeito das atividades, nem gastos precisos por locais de execução, mas uma visão mais abrangente, 
que possibilite um entendimento dos objetivos gerais para o ciclo tarifário.  
 
Conforme NT CRE 04/2021, o plano plurianual trata do “planejamento macro das ações para o ciclo 
tarifário, em que haja, no mínimo, descritivos técnicos, justificativas, bacias hidrográficas com previsão 
de execução das ações e indicadores físicos com respectivas metas capazes de auxiliar no 
acompanhamento dos resultados das ações do programa”.  
 
A agência entende que para um bom funcionamento do programa, é essencial que haja um bom 
planejamento por parte do prestador. Como flexibilização, a agência aceitará que o plano plurianual 
não precise necessariamente ser feito por bacia/microbacia, podendo ser feito por região, conforme 
requisitado pelo prestador. 
 
Com relação ao planejamento anual, é incabível o prestador afirmar que não há como colocar uma 
previsão razoável de indicadores físicos com metas por cada bacia. O planejamento das atividades é 
etapa indispensável de qualquer metodologia de gestão de projetos/processos. Assim como a Copasa 
precisa planejar seus investimentos em sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento 
sanitário, ela deve planejar cuidadosamente o Programa de Proteção de Mananciais, sob o risco de que 
o programa aconteça de maneira improvisada e não alcance os objetivos almejados. Trata-se de um 
programa importante, com grande potencial de impacto sobre os recursos hídricos do estado, de modo 
que se espera que o prestador tenha o devido comprometimento com sua realização.  
 
Por fim, cabe ressaltar que a Nota Técnica referente ao programa já foi alvo de contribuição, e a Copasa 
requisitou tão somente a adequação do prazo de envio dos documentos anuais e do planejamento 
plurianual, algo que a Arsae-MG acatou em sua resposta7 
 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.1.16 Participante da Consulta: Copasa 

Documento: NT 04/2021 

Seção e página: Seção 3.2.1 / página 9 

Resumo da Contribuição: 
Sobre a distribuição dos recursos nas três regiões propostas, a Copasa-MG tem se manifestado pela 
retirada desse mecanismo. Como no processo a Arsae-MG tem buscado a sua manutenção, é 
importante que a Agência, ao propor possíveis percentuais obrigatórios, avalie as questões referentes 
aos planos de ação apresentados pelos coletivos, as ações aprovadas e as mobilizações realizadas 
juntos aos municípios, como por exemplo, autorizações de proprietários, trabalhos junto a Emater, 
tamanho de microbacias de captação, entre outros. Este ponto é relevante pois ao obrigar-se a investir 

 
7 Ver contribuição C2.4.22 em 
http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/32/finais/Relatorio_CRE_01_2021_Respostas_AP32_VF.p
df 
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TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

em determinado território, com dificuldades de execução, retira-se recursos de outras áreas onde as 
respostas estão mais ativas, causando inclusive desmobilizações de coletivos mais atuantes.  
 

Resposta: 
Contribuição não acatada. 
 
Conforme NT CRE 04/2021, “a agência não determinará, a princípio, um limite de tolerância para 
desvios, mas acompanhará os dispêndios durante os anos, para evitar que, ao final do ciclo, haja grande 
discrepância entre os valores arrecadados e despendidos em cada região. Ou seja, não haverá glosas 
de dispêndios realizados pelo programa decorrentes da concentração desproporcional de recursos em 
uma área em detrimento de outra. Isso se justifica porque se os diagnósticos mostrarem que a maior 
parte das ações deve ser realizada em determinada região, a agência, diante das informações, deve 
ser flexível sobre a equalização dos gastos. No entanto, caso a agência perceba que o programa não 
está observando o princípio de distribuição entre as três regiões de forma injustificada, ela poderá 
propor percentuais obrigatórios de aplicação nas regiões, respeitando um processo de consulta pública. 
Caso a proposta seja aprovada, ela ensejará a possibilidade de glosas.”.  
 
Desse modo, embora seja desejável que os recursos sejam gastos de maneira proporcional aos valores 
arrecadados, a agência não fará glosas em função de concentrações desproporcionais, visto que isso 
pode ocorrer devido a maiores necessidades de determinadas regiões. Entretanto, o prestador deve 
apresentar justificativas plausíveis para as diferenças de gastos, caso ocorram. Apenas no caso de o 
prestador não apresentar justificativas razoáveis, é que a Arsae-MG poderá propor metodologia para 
aplicação rigorosa dos recursos, definição que passaria antes por processo de consulta pública, com 
participação do prestador.   

 

 

TEMA: Programa de Proteção de Mananciais 

C2.1.17 Participante da Consulta: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: NT 04/2021 

Seção e página: Seção 3.2.5 / página 14  

Resumo da Contribuição: 
Os diagnósticos completos de bacia/microbacia não são passíveis de serem elaborados e apresentados 
em prazos tão curtos, principalmente devido ao quantitativo de microbacias trabalhadas, a variedade 
de características regionais e a complexidade metodológicas, mesmo por via de contratação ou ainda 
busca de estudos existentes. No caso de estudos existentes, na maioria das vezes não há coincidência 
entre as abrangências dos territórios trabalhados e áreas e focos dos territórios dos estudos. Para que 
os diagnósticos existentes possam ser adotados, haveria a necessidade de flexibilizar diversos 
mecanismos na metodologia do programa, o que precisaria ser construído com base numa consulta 
pública mais ampla de projetos existentes. 
 
As ações são executadas com base em informações e ações apontadas pelos coletivos, e são 
confirmadas em diversas visitas a campo que ocorrem durante todo o ano. Mesmo durante a execução 
das ações ainda é muito comum ocorrerem ajustes necessários para garantir a exequibilidade. É 
importante ressaltar que as ações são executadas em territórios que não são de domínio da Copasa.  

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

Contribuição não acatada. 

A contribuição da Copasa causa espanto à agência na medida em que a necessidade de realização de 
diagnósticos existe desde a criação do programa em 2017.  

O próprio prestador, quando apresentou a proposta à agência atestou que: “Após identificação de 
entidades presentes no território selecionado e de divulgação/mobilização junto à comunidade, será 
formado Coletivo Local de Meio Ambiente - COLMEIA que participará das etapas de diagnóstico, 
planejamento e construção e acompanhamento do plano de ações a serem desenvolvidas na microbacia 
escolhida, de maneira participativa e colaborativa”. Desse modo, a realização de diagnósticos das 
bacias/microbacias deveria fazer parte da rotina do prestador junto aos Colmeias desde 2017.  

Se o programa estivesse sendo elaborado nesta Revisão, o prestador poderia argumentar sobre a 
dificuldade de elaborar diagnósticos “em prazos tão curtos”, entretanto, dado que o programa existe 
há 4 anos, não há justificativas para a argumentação de que o prazo para elaboração de diagnósticos é 
curto.  

Ademais, na contribuição da Copasa à Audiência Pública 32/2020, quando a Arsae-MG apresentou a 
metodologia de avaliação do Programa Proteção de Mananciais, o prestador propôs a disponibilização 
do recurso do Programa para a elaboração prévia de diagnósticos técnicos complementares aos 
diagnósticos existentes, de maneira a enriquecer o programa tecnicamente, visto que os diagnósticos 
auxiliam na priorização dos mananciais, nos planejamentos e nas ações a serem implantadas.  

A agência considerou a proposta válida, contanto que a inclusão da elaboração de diagnósticos na lista 
de ações de proteção de mananciais e no planejamento anual atendesse aos mesmos critérios que as 
demais propostas de ações. Desse modo, o prestador pode utilizar dos recursos do programa para 
realizar os diagnósticos necessários para realização de suas ações. 

Cabe dizer que, idealmente, o prestador deveria realizar diagnósticos de todas as áreas de atuação. 
Entretanto, o que a agência está solicitando é tão somente a disponibilização anual dos diagnósticos 
que forem realizados e utilizados como referência para a execução das ações. 

Novamente, a agência frisa que as atividades anteriores às execuções das ações, como diagnósticos e 
planejamento, são fundamentais para o funcionamento do programa, sob o risco de que ele aconteça 
de maneira improvisada e não alcance os objetivos almejados. Trata-se de um programa importante, 
com grande potencial de impacto sobre os recursos hídricos do estado, de modo que se espera que o 
prestador tenha o devido comprometimento com sua realização. 

 

TEMA: Estrutura Tarifária 

C2.1.18 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE nº 05/2021 

Seção e página: Seção 4.1 / página 44 

Resumo da contribuição: 
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Manutenção da lógica de cobranças diferenciadas pelos serviços de esgotamento sanitário, com tarifas 
de esgoto abertas entre coleta-afastamento (EDC) e tratamento-disposição final de efluentes (EDT), 
segundo percentuais de 60% e 90%, respectivamente, em relação às tarifas de abastecimento de água. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Na NT CRE 13/2020, em que foi apresentada a proposta de metodologia de estrutura tarifária pré-
audiência pública, a agência apresentou preferência técnica pela manutenção da separação entre EDC 
e EDT, mas com aderência aos custos, estrutura em que EDC custaria 68% da água e EDT 111%.   

Entretanto, esse modelo manteria alguns dos problemas existentes na estrutura atual, como por 
exemplo:  

i) estímulo a ociosidade de rede por falta de adesão dos usuários;  

ii) titulares optando por não conceder o serviço de esgoto para evitar descontentamento da população 
com as tarifas;  

iii) decisões judiciais suspendendo ou impedindo a cobrança das tarifas de esgoto em situações 
diversas, quase sempre motivadas pela justificativa de que a tarifa de esgoto é “alta” ou “abusiva”;  

iv) llegislativo estadual e municipal propondo leis que proíbem ou limitam a cobrança de tarifas de 
esgoto em diversas situações, e expondo a pauta à população de uma forma que agrava os problemas 
(i) e (ii);  

v) falta de compreensão dos titulares, usuários e seus representantes a respeito da dinâmica tarifária;  

vi) autoridades, titulares, usuários e seus representantes com maior foco em fiscalizar e fazer exigências 
sobre as tarifas cobradas do que sobre os serviços prestados ou não prestados. Esforços que poderiam 
estar focados em demandar melhorias na prestação dos serviços são desviados para a demanda por 
redução de tarifas;  

vii) modelo não reflete adequadamente os benefícios individuais e coletivos resultantes de cada etapa 
do serviço. O benefício individual trazido pela coleta e afastamento do esgoto tem um impacto menor 
na tarifa do usuário beneficiado, enquanto o benefício coletivo do tratamento dos esgotos recai apenas 
sobre os usuários que têm seu esgoto tratado, mesmo que o benefício seja sentido por todos; e 

viii) inúmeros casos de cobrança indevida pelos serviços de tratamento de esgoto identificados, 
motivando diversos processos de devolução de valores.  

Como segunda opção, a agência entendeu que seria interessante um modelo de tarifa única de esgoto 
cobrada com base no benefício percebido individualmente pelos usuários (serviço de coleta e 
afastamento). O custo do tratamento de esgoto seria incluído na tarifa de água, considerando-se que 
todo usuário que consome água produz esgoto e deve ser responsabilizado pelo tratamento desse 
esgoto, que traz impactos coletivos e não individuais. Dessa forma, a tarifa média de água teria uma 
elevação, assim como a tarifa de coleta de esgoto, que deixaria de ser subsidiada.  

Pela ótica do usuário, o custeio da prestação dos serviços seria distribuído de forma mais justa, 
condizente com o benefício percebido. Dessa forma, seria reduzida a resistência para adesão aos 
serviços de esgotamento sanitário da Copasa, além de compartilhar os custos do serviço de tratamento 
de esgoto entre todos os usuários de água, que geram esgoto e obtêm os benefícios do seu tratamento.  

Por outro lado, os usuários que só possuem o serviço de água sofreriam um impacto relevante com 
essa nova modalidade de cobrança, mesmo que se considere que o aumento represente o pagamento 
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pelo custo coletivo gerado pelo esgoto não tratado. Isso seria mais sensível quando considerado os 
usuários de municípios que não possuem contrato com a Copasa para os serviços de esgotamento 
sanitário. 

Pela ótica do prestador de serviços, conforme fosse expandido o serviço de coleta/afastamento dos 
esgotos ao longo do ciclo tarifário, o faturamento adicional seria aderente ao custo adicional. Então, 
seria necessário um mecanismo complementar apenas para o serviço de tratamento de esgoto, no 
sentido de que, conforme o tratamento de esgotos fosse expandido em velocidade maior que a 
expansão do serviço de água, o faturamento adicional embutido nas tarifas de água para cobrir o custo 
do tratamento de esgoto não seria suficiente. Esse mecanismo complementar se torna ainda mais 
importante neste modelo de cobrança dada a necessidade de expansão acelerada dos serviços de 
tratamento de esgoto imposta pelo novo marco legal do saneamento.  

Em termos de impacto nas faturas, a transição do modelo atual para este levaria a uma queda nas 
tarifas nos usuários atendidos com o serviço completo (abastecimento de água, coleta e tratamento de 
esgoto). Por outro lado, a queda nessas faturas implica aumento do valor cobrado para aqueles 
usuários atendidos apenas com abastecimento água e para aqueles usuários atendidos com 
abastecimento e coleta de esgoto. Nesse modelo, o percentual cobrado pelo esgoto seria de 48%.  

Por trazer muitos impactos às tarifas daqueles usuários que só têm o serviço de água, a agência optou 
por uma solução intermediária, em que metade do custo de tratamento fosse garantido pelas tarifas 
de água e metade pelas tarifas de esgoto, de modo que o percentual final ficasse em 74%. Na visão da 
agência, esse é o modelo que atenua os problemas percebidos pela cobrança separada dos serviços de 
coleta e tratamento, que busca uma maior aderência aos custos dos serviços de esgoto e, em especial, 
os serviços de coleta, e minimiza os impactos para os usuários dos serviços de abastecimento de água. 

Cumpre ressaltar que na contribuição da Copasa à Audiência Pública 32/2020, o prestador argumentou 
que “pelos motivos expostos, entendemos que as tarifas de esgotos aderentes aos custos não é uma 
realidade factível na atualidade, até porque o serviço de esgotamento sanitário não se encontra 
universalizado. Por sua vez, a adoção de uma única tarifa de esgoto consiste, na nossa visão, na 
melhor proposta e facilitaria a compreensão entre os usuários e o poder concedente. Isto é, evitaria 
o descontentamento da população em geral. Além disso, não traria desincentivo ao serviço de coleta 
do esgoto e permitiria a percepção dos benefícios individuais auferidos pela conexão à rede. Ademais, 
esta proposta vai ao encontro da prática nacional, cuja maioria dos prestadores Estaduais – ou de 
grande parte de determinada unidade federativa – não desagrega as tarifas de esgoto entre coleta e 
afastamento e tratamento e disposição final de efluentes, conforme foi observado na seção 2.2. Cumpre 
destacar, conforme foi abordado no Relatório Técnico CRE nº 07/20, que nesta proposta, segundo 
cálculos preliminares da Agência, as tarifas de esgoto seriam 48% das tarifas de água, as quais 
incorporariam apenas os custos de coleta e afastamento. Uma opção que poderia ser avaliada pela 
Arsae seria incorporar parte do custo de tratamento na tarifa de esgoto e a parcela restante na tarifa 
de água, de forma a minimizar potenciais impactos.”8 O prestador ainda elaborou um quadro em que 
colocou as desvantagens e vantagens de cada modelo:  

 
8 Grifo nosso. 
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Avaliando os aspectos considerados pela Copasa em sua contribuição à Audiência Pública 32/2020, ela 
refutaria a própria proposta feita na AP 37/2021, na medida em que uma estrutura com EDC 60% e EDT 
90% mantêm três problemas da estrutura atual: a rejeição da população/poder concedente quanto ao 
serviço de tratamento; a não aderência aos custos; e o não reflexo de benefícios individuais.   

A proposta da agência, com tarifa única de esgoto em percentual equivalente a 74% do valor das tarifas 
de água é totalmente condizente com o que foi requisitado pela Copasa em sua manifestação, de modo 
que causa surpresa à agência a nova proposta do prestador, se avaliados os argumentos usados na 
primeira contribuição.  

Pelos motivos expostos, a agência entende que a estrutura proposta, com tarifa única de esgoto no 
percentual de 74% do valor da água, apesar de causar altos impactos especialmente para usuários com 
água e coleta (extremamente subsidiados atualmente), é a melhor para o momento. 

 

TEMA: Tarifa Social 

C2.1.19 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE nº 11/2021 

Seção e página: Seção 17.1 / páginas 43 e 44 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita limitar os subsídios destinados aos usuários residenciais sociais ao consumo mínimo 
de subsistência familiar, equivalente 10 m³/economia/mês. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Inicialmente, é preciso destacar que a Revisão Tarifária da Copasa seguirá as diretrizes definidas pela 
Resolução Arsae-MG 150, de 05 de abril de 2021. Nessa resolução, não há a limitação sugerida pela 
Copasa para a concessão dos benefícios da Tarifa Social. Logo, a contribuição não será considerada. 

De todo modo, é com surpresa que a Arsae-MG recebe essa contribuição em função da incoerência 
que se apresenta em relação às outras contribuições recebidas nessa consulta pública e também pelas 
regras instituídas pela agência para a Tarifa Social. 

Reformulada, em 2012, a Arsae-MG estabeleceu um conjunto de regras e de compensações que 
tornam neutra para a Copasa a concessão de benefícios para as famílias com limitada capacidade de 
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pagamento. Em outras palavras, se a concessão de benefícios pela Copasa através da Tarifa Social for 
maior que o subsídio instituído pela Arsae-MG no momento do reajuste ou da revisão, a Arsae-MG fará 
anualmente as restituições atualizadas pela Selic à companhia. Do contrário, se a concessão de 
benefícios for menor que o subsídio estabelecido pela Arsae-MG, a agência fará compensações a favor 
dos usuários. Assim, o mecanismo de compensações anuais garante a neutralidade do benefício, não 
restando benefício ou prejuízo para qualquer parte, seja para o usuário ou para o prestador de serviços. 

Ademais, quando instituído o mecanismo de subsídios entre categorias e, em especial, da categoria 
social em relação às demais categorias, a Arsae-MG faz uma análise criteriosa, a cada reajuste ou 
revisão, a fim de avaliar se o percentual de reduções nas tarifas a serem observadas pelos usuários 
inscritos na Tarifa Social não criará carga elevada para as outras categorias. Exemplo dessa análise é 
aquela que fundamentou a instituição da Resolução Arsae-MG 150/2021. Os resultados indicados 
através da proposta publicada na Consulta Pública 23/2021 mostram que o subsídio definido não pesa 
na categoria residencial, por exemplo, uma vez que essa categoria ainda está abaixo do nível aceitável 
de capacidade de pagamento (tabela 36 – Nota Técnica CRE 11/2021). Portanto, a proposta 
apresentada pela Arsae-MG está adequada sob a perspectiva do peso dos subsídios entre categorias. 

Surpreende que a Copasa sugira parametrizar a concessão de benefícios da Tarifa Social na média de 
consumo por economia ou mesmo no número de habitantes por economia. Pela leitura da 
contribuição, o prestador parece ignorar o fato de que existem famílias que divergem do valor médio 
de número de habitantes por residência, especialmente, nos casos em que há mais pessoas por 
residência do que a média. Para esses, se a proposta da Copasa prevalecesse, as faturas poderiam criar 
impedimento à acessibilidade financeira aos serviços do prestador. Além disso, a parcela de famílias 
que possuem 4 a 5 pessoas é relevante como demonstra o Relatório GRT 01/2021, que apresenta as 
respostas às contribuições da Audiência Pública 31/2020. Portanto, a contribuição carece de uma 
análise mais aprofundada sobre a distribuição do consumo e do número de habitantes por domicílio 
do seu próprio mercado de usuários. 

Além disso, a contribuição apresentada pela Copasa se mostra contraditória quando comparada à 
contribuição feita em relação às Receitas Irrecuperáveis. Em determinado ponto, a Copasa solicita in 
verbis: “que seja inserida uma faixa de inadimplência cujos riscos estariam associados ao prestador e 
que, ao ultrapassar o limite, seja acionado mecanismo de avaliação e compensação em função do 
aumento da inadimplência estrutural causado pelo cenário da pandemia da COVID-19”.  

Para justificar essa proposta, a Copasa pontua, na mesma contribuição, a seguinte questão:  

”Ressalta-se que outros fatores associados aos devedores permanentes – escopo 
das Receitas Irrecuperáveis – estão evidenciados enquanto a pandemia da COVID-
19 permanece. Este é o caso do aumento na taxa de desemprego que implica numa 
insuficiência de recursos por parte dos usuários e independe da capacidade 
coercitiva da Companhia. Ou seja, na medida em que o cenário de pandemia se 
perdura, o aumento dos débitos permanentes tende a aumentar se propagando ao 
longo do ciclo tarifário”.  

Portanto, existe, para a Copasa, a percepção de que a limitada capacidade de pagamento dos usuários 
residenciais pode gerar problemas de inadimplência e isso deve ser endereçado pela Arsae-MG, algo 
que realmente deve ser considerado pela agência e o será, conforme resposta da contribuição C2.1.12. 
Contudo, essa percepção do prestador não está refletida na proposta para a Tarifa Social, uma vez que 
ela se traduz em regra que limita a concessão de benefícios e limita a capacidade de pagamento para 
os usuários em relação ao que foi proposto pela Arsae-MG na consulta pública.  
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Essa interpretação ambígua sobre os fatos não é desejável para a definição regras tarifárias justas, não 
só para o prestador, mas também para os usuários. 

Por todos os apontamentos feitos nessa resposta, a contribuição não será acatada. 

 

TEMA: Tarifa Social 

C2.1.20 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE nº 11/2021 

Seção e página: Seção 17.1 / página 44 

Resumo da contribuição: 

Condicionar a permanência dos usuários na categoria social à sua adimplência junto à Copasa. A perda 
do benefício se daria a partir da identificação de 03 (três) faturas em atraso. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

De acordo com a Nota Técnica GRT 09/2018, após a realização de estudos sobre o tema, a Arsae-MG 
optou por revogar os dispositivos que tratavam da utilização da adimplência como fator para a 
manutenção dos subsídios da Tarifa Social.  

As análises realizadas pela equipe técnica da agência demonstraram a ineficácia da regra em seu 
objetivo de reduzir a inadimplência por parte dos beneficiários da tarifa social. Além de não terem sido 
observadas diferenças significativas nos níveis de inadimplência entre as categorias residencial e 
residencial social quando da ameaça da perda do benefício para os últimos, observou-se maior 
dificuldade destes em quitar suas contas quando faturados pela tarifa residencial, uma vez que elas 
sofriam aumentos significativos. 

Por não atender ao objetivo esperado, considerou-se razoável a revogação das normativas tarifárias 
relacionadas à tarifa social. 

Além disso, mais uma vez, a Copasa parece ignorar a realidade econômico-financeira de seus usuários 
quando tratados assuntos relacionados à concessão de subsídios, especialmente, num momento tão 
delicado como o vivido atualmente na pandemia da Covid19.  

Ao mesmo tempo que a Copasa admite em uma de suas contribuições os efeitos deletérios da 
pandemia sobre a capacidade de pagamento de seus usuários, sobre a inadimplência percebida pela 
companhia e solicita medidas de garantia do equilíbrio econômico-financeiro, o prestador desconsidera 
esse mesmo fato ao propor medida que tem implicações diretas sobre a capacidade de pagamento de 
usuários de baixa renda.  

Novamente, interpretações ambíguas sobre os fatos não são desejáveis para a definição regras 
tarifárias justas, não só para o prestador, mas também para os usuários. 

Em acatando a proposta da Copasa, o usuário social que está inadimplente terá ainda menor 
capacidade de fazer frente às faturas de água e de esgoto quando elas passarem a ser faturadas pelas 
tarifas residenciais, que representam algo em torno de 100% dos valores da tarifa social. Resta por 
óbvio que a proposta feita pela Copasa não atende ao objetivo de manter a acessibilidade financeira 
dos serviços de água e de esgoto. 
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Finalmente, o próprio prestador reconhece em sua contribuição que já possui instrumentos para 
motivar os usuários a se manter adimplente com o prestador. Logo, não haveria sentido em se definir 
outro meio punitivo para incentivar o usuário a manter suas contas em dia. 

Por todos os apontamentos feitos nessa resposta, a contribuição não será acatada. 

 

TEMA: Tarifa Social  

C2.1.21 Participante da Consulta: Vitor Carvalho Queiroz (usuário) 

Documento a que se refere a contribuição: NT 11/2021 

Seção e página: Seção 17.1 / Página 43 

Resumo da Contribuição: 

Retomar proposta feita na Audiência Pública específica que estabelece uma nova categoria de tarifa 
social para famílias de extrema pobreza e acabar com limite de consumo para acesso a tarifa social. 

Proposta técnica era extremamente pertinente, ao tornar os valores cobrados mais aderentes à 
capacidade de pagamento da população, que vive em condições econômicas cada vez mais precárias. 
A decisão da Diretoria foi arbitrária e sem fundamentos técnicos, desrespeitando a área técnica e 
contrariando os princípios da regulação.   

 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Apesar de compreender a pertinência do estudo relativo ao desmembramento da categoria social em 
duas, fornecendo maior subsídio a usuários em extrema pobreza e pobreza, a Diretoria Colegiada optou 
por não implementar a mudança nesta Revisão, a partir das definições oriundas da Resolução 
Normativa Arsae-MG 150, de 05 de abril de 2021. 

 

TEMA: Estrutura Tarifária 

C2.1.22 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Relatório Técnico CRE nº 01/2021 

Seção e página: Contribuição C2.5.9 / página 78 

Resumo da contribuição: 

Criar uma categoria social para clientes não residenciais, para regulamentar os descontos concedidos 
pela Companhia aos seus clientes classificados como entidades filantrópicas ou hospitais públicos e 
filantrópicos. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 
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A contribuição é a mesma apresentada pela Copasa na Audiência Pública 32/2020, sem incorporação 
de argumentos ou informações novas. 

A posição da Arsae-MG é a mesma manifestada na Contribuição C2.5.9, do Relatório Técnico CRE 
01/2021. 

(http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/32/finais/Relatorio_CRE_01_2
021_Respostas_AP32_VF.pdf). 

 

TEMA: Estrutura Tarifária 

C2.1.23 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Relatório Técnico CRE nº 01/2021 

Seção e página: Contribuição C2.5.10 / página 80 

Resumo da contribuição: 

Criação de tarifas para prestação do serviço de esgotamento sanitário estático, segundo percentual de 
30% em relação às tarifas de água. Após o envio dos estudos solicitados pela Arsae, as diferenças 
identificadas na receita do prestador seriam reequilibradas através de componentes financeiros, para 
mais ou para menos, até a próxima RTP, quando o percentual seria revisto. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Reafirma-se aqui o posicionamento já colocado pela Arsae-MG no Relatório CRE 01/2021 para a 
contribuição C2.5.10, quando o prestador encaminhou contribuição semelhante.  

Abaixo, replica-se a resposta. 

“A ausência de informações sobre os custos da Copasa para a prestação do serviço de esgotamento 
estático dificulta a instituição de uma tarifa específica para este fim. Além disso, acredita-se que a 
prestação do serviço de esgotamento sanitário estático possui uma estrutura de custos que varia muito 
a depender das localidades onde será prestado o serviço.  

Sendo assim, ao invés de criar uma tarifa única para o serviço, a Arsae-MG propõe a homologação 
pontual da prestação do esgoto estático por localidade. Ou seja, a partir do momento em que a Copasa 
passe a prestar este serviço em determinado município, ela deverá apresentar o preço que pretende 
cobrar pelo serviço com a devida fundamentação em relação aos custos da prestação do serviço. Após 
análise da proposta, a agência homologará os preços do serviço de esgotamento estático para a 
localidade em questão.” 

 

TEMA: Estrutura Tarifária 

C2.1.24 Participante da Consulta: José Donizete de Medeiros (Vereador de Barbacena)  

Documento a que se refere a contribuição: NT 11/2021 

Seção e página: Seção 17 / Página 43 

http://www.arsae.mg.gov.br/
http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/32/finais/Relatorio_CRE_01_2021_Respostas_AP32_VF.pdf
http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/32/finais/Relatorio_CRE_01_2021_Respostas_AP32_VF.pdf
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Resumo da Contribuição:  

Boa parte do município de Barbacena não é contemplada com o tratamento do esgoto, recebendo 
apenas o serviço de coleta. Os usuários residentes nesses locais sofrerão um aumento muito grande 
na tarifa, incluindo aqueles que recebem o benefício da tarifa social. Além disso, não se deve realizar 
cobranças iguais por serviços diferentes, como propõe a agência.  

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Atualmente, os usuários contemplados apenas com o serviço de coleta pagam tarifas extremamente 
subsidiadas, isto é, muito abaixo do custo necessário para a cobertura do serviço, de modo que é 
justificável que haja um aumento na tarifa destes usuários para que não mais sejam subsidiados. No 
caso, a tarifa de EDC atual representa 25% da tarifa de água, sendo que o seu custo do serviço de coleta 
e afastamento de esgoto representa algo em torno de 68% do custo médio do abastecimento de água. 

Apesar de compreender o argumento de que não se deve cobrar tarifas iguais por serviços diferentes, 
a agência entende que, para a cobrança de tarifas de saneamento, o raciocínio deve ser um pouco 
diferente, na medida em que há diferenças entre percepção do benefício a depender do serviço 
prestado.  

No caso dos serviços de coleta e afastamento, o que se observa é que há percepção individual do 
benefício referente ao serviço prestado, ou seja, faz sentido que o usuário que recebe o serviço pague 
pelo custo da prestação.  

Por outro lado, o tratamento dos esgotos gera um benefício coletivo, sentido por todos, de modo que 
seria razoável que não só os usuários que têm o esgoto tratado paguem por ele. Ao mesmo tempo, não 
é raro que municípios com altos índices de tratamento recebam em seus rios esgotos não tratados de 
outros municípios, de modo que os usuários pagam tarifas mais elevadas quando na verdade não 
percebem benefício algum, pelo contrário, são prejudicados pelo não tratamento de município vizinho.  

 A proposta original de tarifa única de esgoto da agência (no percentual de 48% da água) visava refletir 
fielmente a diferença entre benefícios individuais e coletivos ao alocar os custos da coleta na tarifa de 
esgoto e os custos de tratamento na tarifa de água, considerando-se que todo usuário que utiliza água 
produz esgoto e deve ser responsabilizado pelo tratamento desse esgoto, que traz impactos coletivos 
e não individuais.  

Entretanto, esse modelo trazia altos impactos tarifários aos usuários que possuem apenas o serviço de 
água, que correspondem mais de 30% do mercado total de água da Copasa.  

Por esse motivo, a agência optou por resultando em um percentual de esgoto de 74% do valor das 
tarifas de água.  

Embora o impacto tarifário seja elevado para usuários com água e coleta, trata-se de aproximadamente 
15% do mercado total de água do prestador, e de usuários que são fortemente subsidiados atualmente.  

Finalmente, destaca-se que, a partir dessa nova forma de cobrança pelos serviços de esgotamento 
sanitário, a introdução do serviço de tratamento de esgoto não implicará aumento direto nas tarifas 
dos usuários que terão o novo serviço. 
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C2.1.25 Participante da Consulta: Fábio José Bianchetti (usuário)   

Documento a que se refere a contribuição: NT 11/2021 

Seção e página: Seção 17 / Página 43 

Resumo da Contribuição:  

Manutenção da diferenciação entre tarifas de EDC e EDT.  
Usuários de água pagarão por um serviço que não recebem efetivamente, visto que a proposta divide 
50%-50% os custos de tratamento entre as tarifas de água e esgoto; considerando os aumentos sofridos 
pelos usuários de água e de água + edc, pode-se dizer que a agência não cumprirá os objetivos de 
promover a modicidade tarifária e nem de compartilhar os ganhos de produtividades com os usuários; 
risco de judicialização dos resultados, por aumento abusivo, enriquecimento sem causa e cobrança por 
serviço não prestado; risco de revolta popular e insegurança para funcionários da Arsae e da Copasa; a 
suspensão da cobrança pelo tratamento de esgotos e a devolução de valores cobrados indevidamente 
têm sido importantes instrumentos da agência para coerção do prestador ao cumprimento das normas 
estabelecidas; estudos mostram que custos de implantação, operação e manutenção de ETEs não são 
irrisórios a ponto de permitir a equiparação das tarifas EDC e EDT; ativos relativos à coleta 
possivelmente têm um grau maior de amortização do que os que se relacionam ao tratamento. 
 

Sessão presencial  

Apresenta as seguintes considerações: (i) Dúvidas sobre o quanto a análise técnica levou em 
consideração a realidade local dos municípios onde há EDC e que sofrerão os maiores impactos; (ii) 
Como justificar o subsídio cruzado, um sistema superavitário que recebe subsídio de um deficitário 
(aumento das tarifas de EDC e redução das de EDT); (iii) Ao nivelar tarifa de esgoto você perde um 
instrumento de incentivo para o tratamento de esgoto; (iv) Teme reações locais, riscos a integridade 
dos agentes da Copasa e da Arsae, também podendo culminar no rompimento de contratos; (v) Devido 
ao contexto pandêmico, não é hora de gerar aumentos em populações mais pobres; (vi) Nominar todos 
os municípios que vão sofrer pelo aumento das tarifas. 
 

Resposta: 

Na NT CRE 13/2020, em que foi apresentada a proposta de metodologia de estrutura tarifária pré-
audiência pública, a agência apresentou preferência técnica pela manutenção da separação entre EDC 
e EDT, mas com aderência aos custos, estrutura em que EDC custaria 68% da água e EDT 111%.   

Entretanto, esse modelo manteria alguns dos problemas existentes na estrutura atual, como por 
exemplo:  

i) estímulo a ociosidade de rede por falta de adesão dos usuários;  

ii) titulares optando por não conceder o serviço de esgoto para evitar descontentamento da população 
com as tarifas;  

iii) decisões judiciais suspendendo ou impedindo a cobrança das tarifas de esgoto em situações 
diversas, quase sempre motivadas pela justificativa de que a tarifa de esgoto é “alta” ou “abusiva”;  

iv) legislativo estadual e municipal propondo leis que proíbem ou limitam a cobrança de tarifas de 
esgoto em diversas situações, e expondo a pauta à população de uma forma que agrava os problemas 
(i) e (ii);  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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v) falta de compreensão dos titulares, usuários e seus representantes a respeito da dinâmica tarifária; 
e 

vi) modelo não reflete adequadamente os benefícios individuais e coletivos resultantes de cada etapa 
do serviço. O benefício individual trazido pela coleta e afastamento do esgoto tem um impacto menor 
na tarifa do usuário beneficiado, enquanto o benefício coletivo do tratamento dos esgotos recai apenas 
sobre os usuários que têm seu esgoto tratado, mesmo que o benefício seja sentido por todos. 

Como segunda opção, a agência entendeu que seria preferível um modelo de tarifa única de esgoto 
cobrada com base no benefício percebido individualmente pelos usuários (serviço de coleta e 
afastamento). A agência optou por uma tarifa em que metade do custo de tratamento seja subsidiado 
pelas tarifas de água e metade seja incorporado às tarifas de esgoto, de modo que o percentual final 
ficasse em 74%. Na visão da agência, esse é o modelo que atenua os problemas percebidos pela 
cobrança separada dos serviços de coleta e tratamento, que aumenta a aderência das tarifas aos custos 
dos serviços de esgoto, em especial, dos serviços de coleta, e que minimiza os impactos para os usuários 
dos serviços de abastecimento de água.  

Ademais, se pensarmos que a percepção individual do usuário do serviço de esgotamento está 
relacionada à coleta (enquanto o tratamento gera benefício coletivo), não há por que se falar em 
cobrança por serviço não prestado, uma vez que, do ponto de vista individual de quem está arcando 
com as tarifas, o mais importante é a coleta e o afastamento do esgoto. Analogamente, faz sentido que 
todos paguem pelo tratamento, à medida que gera um benefício coletivo. Além disso, o prestador está 
recebendo, de maneira global, uma receita que equivale aos custos dos serviços prestados.   

Embora o impacto tarifário seja elevado para usuários com água e coleta, trata-se de aproximadamente 
15% do mercado total de água do prestador. Ademais, esses usuários são extremamente subsidiados 
atualmente.  

Não há razão para se dizer, portanto, que a Arsae-MG não cumprirá os objetivos de promover 
modicidade tarifária, nem que se trata de aumento abusivo, na medida em que a justificativa dos 
grandes aumentos para alguns usuários está exatamente no montante de subsídio contido atualmente 
na tarifa de coleta. Além disso, não raramente, acontece de municípios com altos índices de tratamento 
receberem em seus rios esgoto não tratado de outros municípios, de modo que os usuários pagam 
tarifas mais elevadas quando, na verdade, não percebem benefício algum, pelo contrário, na prática 
são prejudicados pelo não tratamento de município vizinho. A estrutura com tarifa única de esgoto 
impede essa distorção. 

Com relação ao incentivo para tratar o esgoto, a agência está criando um mecanismo para compensar 
o prestador pela expansão do serviço de tratamento de esgoto em ritmo diferente da expansão dos 
serviços de água e coleta de esgoto. Desse modo, não haverá enriquecimento sem causa e o prestador 
terá seus custos de tratamento normalmente cobertos pelas tarifas apenas na medida em que investir 
em tratamento. Esse mecanismo complementar se torna ainda mais importante neste modelo de 
cobrança dada a necessidade de expansão acelerada dos serviços de tratamento de esgoto imposta 
pelo novo marco legal do saneamento. 

Além dele, há o Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário, que estabelece bônus 
e penalidades tarifárias com o objetivo de incentivar o prestador a aumentar os níveis de tratamento 
de esgoto. 

No que diz respeito ao compartilhamento de ganhos de produtividade com os usuários, esse 
compartilhamento se dá por reduções na receita tarifária do prestador, sendo captada 
majoritariamente pelo Fator X. As alterações na estrutura tarifária não mudam a receita de equilíbrio, 
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visando apenas mudar a forma como a receita é dividida entre os usuários. Portanto, as mudanças nas 
tarifas de esgoto em nada interferem no compartilhamento de ganhos de produtividade do prestador. 

Com relação aos riscos de revolta popular com potencial de causar insegurança a funcionários da 
Copasa e da Arsae-MG, trata-se de argumento especulativo, e a agência não pode nortear suas decisões 
sob essas percepções. Embora entenda-se que alguns aumentos possam não ser bem recebidos pela 
sociedade, o processo da revisão foi essencialmente técnico, contando com três fases de audiências 
públicas em que a participação popular foi aberta.  

Ademais, para minorar possíveis entendimentos equivocados sobre a construção tarifária, a Arsae-MG 
pretende produzir materiais de comunicação explicativos e didáticos, para que a população 
compreenda as razões das mudanças propostas. 

 

Sessão presencial  

 

A agência entende que as contribuições II, III e IV foram devidamente tratadas na resposta à 
contribuição escrita, de modo que responderá as outras quatro considerações. 

i) A contribuição é meritória por alertar para uma questão problemática que envolve decisões do setor 
público de modo geral, qual seja, o fato de serem tomadas por tecnocratas sem a devida vivência local, 
o que causa certo distanciamento da realidade. De fato, é um problema de difícil equacionamento, na 
medida em que há restrição de pessoal e impossibilidade de visitas a todos os municípios regulados.  

Entretanto, a agência busca sempre em suas decisões se atentar para as realidades sociais. Isso é 
percebido, por exemplo, se avaliada a criação da tarifa social a partir dos critérios de renda, ou até 
mesmo o indicador de capacidade de pagamento desenvolvido para evitar que as faturas ultrapassem 
determinado percentual da renda das pessoas.  

Ademais, em função das restrições da pandemia de Covid19, a Arsae-MG estruturou procedimentos de 
fiscalização remota, que proporcionou maior alcance das atividades de fiscalização na área de atuação 
da agência. 

No caso específico das tarifas de esgoto, há que se ponderar que apenas 65 municípios atendidos pela 
Copasa com esgotamento sanitário possuem apenas coleta. Do total do mercado atendido pelo 
prestador, cerca de 15% dos usuários são atendidos apenas com coleta, enquanto quase 55% são 
atendidos com tratamento. Levando em conta a baixa proporção da população apenas de coleta e as 
vantagens do modelo de tarifa única, a agência entendeu que era razoável fazer as modificações na 
estrutura tarifária do prestador, mesmo que em um primeiro momento causem grandes impactos nas 
tarifas. 

 

v) A agência compreende que o momento de pandemia traz complexidades adicionais para avaliar os 
impactos das mudanças nas tarifas, mas pelas razões já expostas, entende que, embora o impacto 
inicial seja elevado, a longo prazo as modificações são benéficas para todos. Devemos ter em mente 
que as tarifas de coleta são altamente subsidiadas atualmente. Isso significa que há muitos usuários de 
baixa renda atendidos com o serviço de tratamento cujas tarifas são majoradas em vista dos subsídios 
recebidos pelos usuários com acesso apenas ao serviço de coleta, que em sua maioria não atendem 
aos critérios de baixa renda, o que não se justifica. Os aumentos na tarifa de coleta corrigem essa 
distorção.  
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Além disso, a agência aprovou uma série de medidas para mitigar as consequências econômicas da 
pandemia, como, por exemplo, para usuários da Tarifa Social, a não interrupção, por inadimplência, do 
abastecimento de água, a determinação de religação do abastecimento, mesmo sem o pagamento da 
dívida, para aqueles que já estão com o abastecimento interrompido, e as condições diferenciadas para 
negociação dos débitos pendentes com a Copasa e com a Copanor. 

 
vi) A tabela abaixo contém os 65 municípios que serão integralmente afetados, de acordo com o 
Sistema Comercial de maio de 2021 da Copasa: 
 

Tabela – Municípios que possuem coleta, mas não tratamento 

 
 

Adicionalmente, as tabelas abaixo ilustram os impactos máximo e mínimo em cada faixa da categoria 
residencial, bem como a relevância da quantidade de economias em cada faixa com relação ao total de 
economias de água do prestador: 
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Tabela – Impactos máximos e mínimos por faixa, e participação no mercado 

 
 

  

TEMA: Estrutura Tarifária 

C2.1.26 Participante da Consulta: Flávio J. de A. Barony (usuário)  

Documento a que se refere a contribuição: NT 11/2021 

Seção e página: Seção 17 / Página 43 

Resumo da Contribuição:  

Manutenção da diferenciação entre tarifas de EDC e EDT.  

Sugestão, a partir das tarifas de outros estados, de que os percentuais de esgoto sejam 50% EDC e 80% 
EDT. Na maioria dos Estados a tarifação para “esgoto tratado” é acima de 90%. Parece controverso 
pagar a mesma alíquota sobre serviços tão diferentes. Dados do SNIS (2019) apontam que 54,4% do 
esgoto coletado em MG é tratado. A maior parte das cidades com baixo PIB são as que apresentam 
maior deficiência em saneamento, e sobre justamente estas cidades incidirá uma tarifação mais 
elevada, ou seja, comprometendo ainda mais a renda destas pessoas. Além de todos esses fatores, o 
prestador não terá interesse em aumentar os níveis de tratamento de esgoto, visto que a tarifa será a 
mesma para a prestação apenas de coleta.  

Resposta: 

Contribuição não acatada. 
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Atualmente, os usuários contemplados apenas com o serviço de coleta pagam tarifas fortemente 
subsidiadas, isto é, muito abaixo do custo necessário para a cobertura do serviço, de modo que é 
justificável que haja um aumento na tarifa destes usuários para que não mais sejam subsidiados. No 
caso, a tarifa de EDC atual representa 25% da tarifa de água, sendo que o seu custo do serviço de coleta 
e afastamento de esgoto representa algo em torno de 68% do custo médio do abastecimento de água.  

Apesar de compreender o argumento de que não se deve cobrar tarifas iguais por serviços diferentes, 
a agência entende que, para a cobrança de tarifas de saneamento, o raciocínio deve ser um pouco 
diferente, na medida em que há diferenças entre percepção do benefício a depender do serviço 
prestado.  

No caso dos serviços de coleta e afastamento, o que se observa é que há percepção individual do 
benefício referente ao serviço prestado, ou seja, faz sentido que o usuário que recebe o serviço pague 
pelo custo da prestação.  

Por outro lado, o tratamento dos esgotos gera um benefício coletivo, sentido por todos, de modo que 
seria razoável que não só os usuários que têm o esgoto tratado paguem por ele. Ao mesmo tempo, não 
é raro que municípios com altos índices de tratamento recebam em seus rios esgoto não tratado de 
outros municípios, de modo que os usuários pagam tarifas mais elevadas quando na verdade não 
percebem benefício algum, pelo contrário, na prática são prejudicados pelo não tratamento de 
município vizinho.  

A proposta original de tarifa única de esgoto da agência (no percentual de 48% da água) visava refletir 
fielmente a diferença entre benefícios individuais e coletivos ao alocar os custos da coleta na tarifa de 
esgoto e os custos de tratamento na tarifa de água, considerando-se que todo usuário que consome 
água produz esgoto e deve ser responsabilizado pelo tratamento desse esgoto, que traz impactos 
coletivos e não individuais.  

Entretanto, esse modelo trazia altos impactos tarifários aos usuários que possuem apenas o serviço de 
água, que correspondem mais de 30% do mercado total de água da Copasa.  

Por esse motivo, a agência optou por um cenário intermediário em que metade do custo de tratamento 
fosse subsidiado pelas tarifas de água e metade fosse incorporado às tarifas de esgoto, resultando em 
um percentual de esgoto de 74% do valor das tarifas de água.  

Embora o impacto tarifário seja elevado para usuários com água e coleta, trata-se de aproximadamente 
15% do mercado total de água do prestador, e trata-se de usuários que são extremamente subsidiados 
atualmente.  

Finalmente, destaca-se que, a partir dessa nova forma de cobrança pelos serviços de esgotamento 
sanitário, a introdução do serviço de tratamento de esgoto não implicará aumento direto nas tarifas 
dos usuários que terão o novo serviço. 

Com relação ao incentivo para tratar o esgoto, a agência está criando um mecanismo para compensar 
o prestador pela expansão do serviço de tratamento de esgoto em ritmo diferente da expansão dos 
serviços de água e coleta de esgoto. Desse modo, o prestador terá seus custos normalmente cobertos 
pelas tarifas quando investir em tratamento. Esse mecanismo complementar se torna ainda mais 
importante neste modelo de cobrança dada a necessidade de expansão acelerada dos serviços de 
tratamento de esgoto imposta pelo novo marco legal do saneamento. Além dele, há o Fator de 
Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário, que estabelece bônus e penalidades tarifárias 
com o objetivo de incentivar o prestador a aumentar os níveis de tratamento de esgoto. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Estrutura Tarifária  

C2.1.27 Participante da Consulta: Vitor Carvalho Queiroz (usuário) 

Documento a que se refere a contribuição: NT 11/2021 

Seção e página: Seção 17 / Página 43 

Resumo da Contribuição: 

Manter diferenciação entre as tarifas de coleta e tratamento. 

Modificar a estrutura da cobrança de esgoto apenas para melhorar o processo interno de regulação 
não é uma boa alternativa. Isso irá aumentar as tarifas de quem possui serviços piores sem o 
tratamento de esgoto, o que é absurdo. Além disso, não incentivará a Concessionária a ampliar o 
tratamento de esgoto, indo na direção contrária de toda a normatização do setor de saneamento e 
meio ambiente. 

Por fim, não foi demonstrada a vantagem dessa proposta em nenhuma parte da Nota Técnica. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

As vantagens do modelo de tarifa única de esgoto foram demonstradas nas NTs CRE 13/2020 e 
05/2021. 

A agência entende que o modelo é vantajoso sob a ótica do benefício percebido individualmente pelos 
usuários (serviço de coleta e afastamento). É razoável que o usuário que recebe o serviço pague pelo 
custo da prestação, na medida em que percebe individualmente seu benefício. 

Por outro lado, o tratamento dos esgotos gera um benefício coletivo, sentido por todos, de modo que 
seria plausível que não só os usuários que têm o esgoto tratado paguem por ele. Ao mesmo tempo, 
não é raro que municípios com altos índices de tratamento recebam em seus rios esgoto não tratado 
de outros municípios, de modo que os usuários pagam tarifas mais elevadas quando na verdade não 
percebem benefício algum, pelo contrário, na prática são prejudicados pelo não tratamento de 
município vizinho.  

Na proposta original de tarifa única da agência (esgoto custando 48% da água), o custo do tratamento 
de esgoto seria incluído integralmente na tarifa de água, considerando-se que todo usuário que utiliza 
água produz esgoto e deve ser responsabilizado pelo tratamento desse esgoto, que traz impactos 
coletivos e não individuais. Dessa forma, a tarifa média de água teria uma elevação, assim como a tarifa 
de coleta de esgoto, que deixaria de ser subsidiada.  

Pela ótica do usuário, o custeio da prestação dos serviços seria distribuído de forma mais justa, 
condizente com o benefício percebido. Dessa forma, seria reduzida a resistência para adesão aos 
serviços de esgotamento sanitário da Copasa, além de compartilhar os custos do serviço de tratamento 
de esgoto entre todos os usuários de água, que geram esgoto e obtêm os benefícios do seu tratamento. 

Por sua vez, os usuários que só possuem o serviço de água sofreriam um impacto relevante com essa 
nova modalidade de cobrança, mesmo que se considere que o aumento represente o pagamento pelo 
custo coletivo gerado pelo esgoto não tratado. Isso seria mais sensível quando considerado os usuários 
de municípios que não possuem contrato com a Copasa para os serviços de esgotamento sanitário. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Devido aos altos impactos tarifários causados aos usuários que possuem apenas o serviço de água, que 
correspondem mais de 30% do mercado total de água da Copasa, a agência optou por um cenário 
intermediário em que metade do custo de tratamento fosse subsidiado pelas tarifas de água e metade 
fosse incorporado às tarifas de esgoto, resultando em um percentual de esgoto de 74% do valor das 
tarifas de água. Embora o impacto tarifário seja elevado para usuários com água e coleta, trata-se de 
aproximadamente 15% do mercado total de água do prestador, e de usuários que são extremamente 
subsidiados atualmente.  

Finalmente, destaca-se que, a partir dessa nova forma de cobrança pelos serviços de esgotamento 
sanitário, a introdução do serviço de tratamento de esgoto não implicará aumento direto nas tarifas 
dos usuários que terão o novo serviço.  

Com relação ao incentivo para tratar o esgoto, a agência está criando um mecanismo para compensar 
o prestador pela expansão do serviço de tratamento de esgoto em ritmo diferente da expansão dos 
serviços de água e coleta de esgoto. Desse modo, o prestador terá seus custos normalmente cobertos 
pelas tarifas quando investir em tratamento. Esse mecanismo complementar se torna ainda mais 
importante neste modelo de cobrança dada a necessidade de expansão acelerada dos serviços de 
tratamento de esgoto imposta pelo novo marco legal do saneamento. Além dele, há o Fator de 
Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário, que estabelece bônus e penalidades tarifárias 
com o objetivo de incentivar o prestador a aumentar os níveis de tratamento de esgoto no estado. 

É importante que fique claro que a mudança provocada pela agência não tem como cerne a melhora 
do processo interno de regulação. Assim como foram demonstradas nas NTs CRE 13/2020 e 05/2021 
as vantagens do modelo de tarifa única, foram demonstrados a partir das limitações da estrutura em 
que as tarifas são separadas. Algumas das principais limitações estão relacionadas à:  

i) ociosidade de rede por falta de adesão dos usuários;  

ii) titulares optando por não conceder o serviço de esgoto para evitar descontentamento da população 
com as tarifas;  

iii) decisões judiciais suspendendo ou impedindo a cobrança das tarifas de esgoto em situações 
diversas, quase sempre motivadas pela justificativa de que a tarifa de esgoto é “alta” ou “abusiva”;  

iv) legislativo estadual e municipal propondo leis que proíbem ou limitam a cobrança de tarifas de 
esgoto em diversas situações, e expondo a pauta à população de uma forma que agrava os problemas 
(i) e (ii);  

v) falta de compreensão dos titulares, usuários e seus representantes a respeito da dinâmica tarifária;  

vi) autoridades, titulares, usuários e seus representantes com maior foco em fiscalizar e fazer exigências 
sobre as tarifas cobradas do que sobre os serviços prestados ou não prestados. Esforços que poderiam 
estar focados em demandar melhorias na prestação dos serviços são desviados para a demanda por 
redução de tarifas;  

vii) modelo não reflete adequadamente os benefícios individuais e coletivos resultantes de cada etapa 
do serviço. O benefício individual trazido pela coleta e afastamento do esgoto tem um impacto menor 
na tarifa do usuário beneficiado, enquanto o benefício coletivo do tratamento dos esgotos recai apenas 
sobre os usuários que têm seu esgoto tratado, mesmo que o benefício seja sentido por todos; e 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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viii) inúmeros casos de cobrança indevida pelos serviços de tratamento de esgoto identificados, 
motivando diversos processos de devolução de valores. 

Como se pode ver, há problemas de naturezas diversas que motivaram a agência a modificar a forma 
de cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário. Embora o modelo de tarifa única de esgoto 
também seja passível de críticas, a agência entende que é o melhor modelo para momento.  
 

 

TEMA: Prestação dos serviços  

C2.1.28 Participante da Consulta: Prefeitura de Conquista  

Documento a que se refere a contribuição: Minuta de Resolução Copasa 

Seção e página: NA 

Resumo da Contribuição: 

Município requer redução tarifária para compensar má prestação de serviços por parte da Copasa.  

• Prestador não cumpre Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços estabelecida no 
Contrato de Programa;  

• Tratamento de água e esgoto não atingem eficiência mínima exigida pela legislação;  

• Prestador viola normas de defesa do consumidor; cobra tarifas indevidamente (deve haver 
devolução aos usuários) por serviços que não atingem eficiência mínima;  

• Prestador é lento para efetuar reparos, provocando grandes interrupções no abastecimento. 
Arsae-MG tem se omitido e deve ser mais efetiva na fiscalização.  

• Crise Econômica causada pela pandemia da COVID-19 não permite aos usuários dos serviços 
de saneamento básico de Conquista neste momento suportar aumento da tarifação do serviço 

Resposta: 

Primeiramente, cabe destacar que a metodologia de revisão tarifária adotada pela Arsae-MG observa 
as condições de prestação da Copasa e da Copanor em toda sua área de concessão e estabelece um 
quadro tarifário único para cada prestador. Dessa forma, não há previsão de tarifas diferenciadas de 
acordo com as condições contratuais de cada município. 

Ressalta-se que o modelo tarifário empregado pela Arsae-MG contempla o estabelecimento de metas 
a serem alcançadas em termos de qualidade e expansão da prestação dos serviços, com aplicação de 
penalidades ou prêmios por meio de reduções ou aumentos da receita tarifária permitida ao prestador. 
A partir da aplicação desses incentivos por metas, a empresa pode ser penalizada caso não realize os 
investimentos necessários para a expansão dos serviços ou não alcance melhorias da qualidade 
estabelecidas, bem como pode ser beneficiada caso contrário. 

A revisão tarifária da Copasa resultou em um efeito tarifário médio de -1,52%, ou seja, na média, os 
usuários atendidos pela companhia observarão esta redução na tarifa de água e esgoto. No entanto, 
como haverá uma mudança da estrutura tarifária da Copasa que visa reduzir os problemas identificados 
na atual forma de cobrança pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, uma 
minoria dos usuários observará aumento das faturas. Os usuários atualmente atendidos com o serviço 
de coleta de esgoto, sem tratamento, terão os aumentos mais expressivos, uma vez que atualmente 
eles são subsidiados pelos demais usuários, o que não mais ocorrerá com a estrutura aprovada na 
revisão tarifária. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Quanto à situação de crise econômico-social oriunda da pandemia da Covid-19, destacam-se as ações 
aprovadas pela Arsae-MG desde março de 2020 para que a Copasa e a Copanor ofereçam condições 
diferenciadas aos usuários durante o período de calamidade pública. Entre tais ações estão: 

I – suspensão, por tempo indeterminado, de cortes em decorrência de inadimplência para a 
categoria social, com isenção de multa e juros;  

II – condições especiais de parcelamento de débitos para todas as categorias, incluindo, para a 
categoria social, condições de parcelamento em até 36 meses sem juros  

III – postergação dos prazos de vencimento das faturas de usuários comerciais dos ramos de 
atividades que tiveram o funcionamento interrompido em consequência da pandemia. 

Finalmente, a Arsae-MG conta com normativa sobre a concessão da Tarifa Social para os usuários 
residenciais de baixa, que têm direito a reduções de até 50% das faturas de água e de esgoto. Para ter 
direito à Tarifa Social, o usuário deve atender às seguintes condições: 

I – a unidade usuária deverá ser classificada como residencial;  

II – a família domiciliada na unidade usuária deverá estar inscrita no CadÚnico, com o cadastro 
devidamente atualizado, segundo o disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e 
alterações posteriores;  

III – a renda mensal per capita da família domiciliada na unidade usuária deverá ser compatível 
com as classificações de Extrema Pobreza, Pobreza ou Baixa Renda do CadÚnico. 

Ainda, de acordo com o Relatório de Fiscalização GFE 20/2020, que apresenta um panorama da 
concessão de benefícios da Tarifa Social pela Copasa, o município de Conquista tem algo em torno de 
80% de famílias beneficiadas pela Tarifa Social em relação ao potencial de famílias que teriam direito. 

(http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/gfe_rf_2020_020_fisc_tarifa_social_copasa_copanor_v
2.pdf) 

Em relação aos relatos de normas e legislações no município, os Sistemas de Abastecimento de Água 
(SAA) e de Esgotamento Sanitário (SES) de Conquista foram fiscalizados pela Arsae-MG em 2017, e em 
2019, a agência retornou para fiscalizar o SES novamente.  

As fiscalizações do SES identificaram que a ETE de Conquista não operava com as eficiências exigidas 
pela norma ambiental.  

Tal fato originou uma demanda de devolução de valores por parte do prestador para os usuários. Esse 
processo está em andamento e está sendo acompanhado pela Arsae-MG. 

Links dos Relatórios SAA e SES de 2017:  

http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/Rf_tec_op_saa_conquista.pdf 
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/Rf_tec_op_ses_conquista.pdf 

Link dos relatórios SES de 2019 e de 2020, o qual sustentou o processo de devolução de tarifas: 
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/RF_conquista_sede_ses.pdf 
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/RF_Conquista_ses_GFO_CRO.pdf 

A resolução dos problemas operacionais apontados nas não conformidades dos relatórios são 
acompanhadas pela Arsae-MG. No caso, o processo do SAA já foi arquivado, devido a correção de todas 
as não conformidades apontadas. Por sua vez, o processo do SES segue em acompanhamento devido 
a necessidade de correção das eficiências do tratamento de esgoto em termos de DBO e DQO, e da 
concentração do efluente em termos de sólidos suspensos totais. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/gfe_rf_2020_020_fisc_tarifa_social_copasa_copanor_v2.pdf
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/gfe_rf_2020_020_fisc_tarifa_social_copasa_copanor_v2.pdf
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/Rf_tec_op_saa_conquista.pdf
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/Rf_tec_op_ses_conquista.pdf
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/RF_conquista_sede_ses.pdf
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/RF_Conquista_ses_GFO_CRO.pdf
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C2.1.29 
Participante da Consulta: Valter Soares Ribeiro (usuário – presidente associação de bairro – 
Curvelo) 

Documento a que se refere a contribuição: Minuta de Resolução Copasa 

Seção e página: NA 

Resumo da Contribuição: 

Mais de 47% dos custos da Copasa são com folha de pagamento. Necessário reduzir os altos salários 
dos funcionários do prestador.  

Curvelo é uma cidade superavitária. Reajustes deviam ser feitos por município. 

CPI de Curvelo de 2017 avaliou 6 itens prioritários i) Recuperação e preservação do córrego Riacho 
Fundo e ribeirão Santo Antônio e seus afluentes; ii) mau cheiro e transbordo; iii) danos nas vias 
públicas/recomposição; iv) cobrança ilegal e/ou abusiva de tarifa de esgotos; v) falta de investimento 
da Copasa nos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto; vi) não cumprimento pela 
Copasa, dos prazos de conclusão das obras destinadas aos serviços de abastecimento de água e 
tratamento de esgoto sanitário) e concluiu: 

i) Extrema urgência para implantação na ETE do terceiro estágio de tratamento, buscando 
assim a clarificação do efluente para que possa ajudar o Ribeirão Santo Antônio a 
recuperar-se da sua total degradação 

ii) Necessidade de plantio de árvores ao redor da elevatória para reduzir odor, e suspensão 
da cobrança de tarifas até a regularização do sistema para que não haja mais transbordo, 
e desconto de 40% nas tarifas por 1 ano e 6 meses a partir de quando houver regularização 
(período que o esgoto não foi tratado pela ETE).   

iii) Número muito grande de reclamações por falta de recomposição asfáltica e recomposição 
de má qualidade.  

iv) Suspensão das tarifas de coleta e tratamento esgoto até que não haja despejo no córrego 
Rancho Fundo e Ribeirão Santo Antônio; desconto de 40% nas tarifas de esgoto por 1 ano 
e 6 meses 

v) Concessionária não acompanhou o crescimento do Município de Curvelo. Há várias vias e 
até bairros desprovidos de saneamento básico. 

vi) Crescimento vegetativo não foi cumprido em sua totalidade.  

Resposta: 

O primeiro aspecto relevante a comentar é que, pelos números apresentados pela Revisão Tarifária da 
Copasa, os gastos com pessoal representam 25,64% da Receita Tarifária da Copasa, pouco mais de 50% 
dos custos operacionais totais aprovados para a companhia em sua 2ª Revisão Tarifária Periódica.  

Dito isso, é importante ressaltar que na revisão tarifária da Copasa a Arsae-MG reconhece apenas os 
custos necessários à operação dos serviços em regime de eficiência. Conforme metodologia descrita na 
Nota Técnica CRE 03/2021, a agência aplicará um redutor de 1,81% sobre os custos operacionais de 
referência da companhia, resultado da estimativa de deslocamento da fronteira de eficiência da 
Copasa. Dessa forma, além de não reconhecer todos os custos operacionais incorridos pela Copasa nas 
tarifas, a Arsae-MG incentiva que o prestador seja eficiente em sua operação, inclusive em relação aos 
gastos com pessoal. 

Em relação aos apontamentos da CPI de Curvelo, destaca-se que o Sistema de Abastecimento de Água 
(SAA) de Curvelo foi fiscalizado pela Arsae-MG em 2018.  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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No final de 2018, a agência retornou para novas fiscalizações do SAA e do Sistema de Esgotamento 
Sanitário (SES). 

Links do Relatório SAA de 2018: 

http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/Curvelo_saa_gfo52_2018.pdf 

Link dos relatórios SAA e SES de 2018: 

http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/Curvelo_saa_gfo144_2018.pdf 
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/Curvelo_ses_gfo145_2018.pdf 

A resolução dos problemas operacionais apontados nas não conformidades dos relatórios são 
acompanhadas pela Arsae-MG.  

O processo do SAA já foi arquivado em 31/07/2020, devido a correção de todas as não conformidades 
apontadas.  

O processo do SES segue em acompanhamento devido a necessidade de correção da distribuição do 
esgoto no reator UASB da Estação de Tratamento de Esgoto de Curvelo. 

 

TEMA: Planejamento de Investimentos 

C2.1.30 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 10/2021 

Seção e página: Todo o documento 

Resumo da contribuição: 

A Copasa se mantém contrária à decisão regulatória da Arsae em divulgar, amplamente e de forma 
pública, informações sigilosas da empresa referentes ao Plano de Investimentos da Copasa. 

Resposta: 

Contribuição acatada. 

A Arsae-MG decidiu por acatar o pleito da Copasa, no que diz respeito a não divulgação, de forma ampla 
e pública, das informações da empresa referentes ao Plano de Investimentos.  

No entanto, ressalta-se que o processo de divulgação dessas informações seria construído 
conjuntamente, entre Arsae-MG e Copasa, sendo observado todo o rito legal necessário. Antes da 
disponibilização para o público, a Arsae-MG iria analisar as informações entregues, identificaria a 
melhor forma de se disponibilizar os dados em estrito respeito à legislação de acesso à informação e 
proteção aos dados das empresas públicas e de economia mista e, por fim, realizaria uma consulta 
pública a fim de debater a forma de publicação dos dados solicitados. Dessa forma, a Copasa teria a 
oportunidade de contribuir e opinar sobre a forma e o conteúdo das informações que seriam 
disponibilizadas para consulta. Portanto, o objetivo da agência não seria divulgar as informações sem 
diálogo prévio, tampouco de forma unilateral. 

Por fim, destaca-se que a decisão de acatar a contribuição dada pela Copasa neste momento, não 
impede que a Arsae-MG retome essa discussão posteriormente. 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/Curvelo_saa_gfo52_2018.pdf
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/Curvelo_saa_gfo144_2018.pdf
http://arsae.mg.gov.br/images/documentos/Curvelo_ses_gfo145_2018.pdf
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C2.1.31 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 10/2021 

Seção e página: Todo o documento 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que a Arsae exponha motivações compatíveis para o acesso às informações 
estratégicas e sigilosas da empresa por parte da Agência, que não seja a execução de seus ideais 
regulatórios de promoção de transparência, considerando a impossibilidade de tal frente à submissão 
da divulgação dessas informações às normas da CVM e para a manutenção da competitividade da 
Companhia. 

Resposta: 

Em observância ao Decreto nº 47.884, de 13 de março de 2020, no seu art. 22, a Arsae-MG possui como 
uma de suas atribuições acompanhar a execução dos investimentos previstos por parte dos 
prestadores regulados. Para cumprir essa atribuição, é necessário estruturar uma base de dados 
robusta e que permita visualizar as informações de investimentos em seus mais variados aspectos, em 
nível de planejamento e execução, permitindo ainda uma avaliação de sua evolução ao longo do tempo, 
compondo assim uma série histórica de dados. 

O conjunto de todas estas informações será de grande relevância na análise dos Planos de 
Investimentos da Companhia, bem como possibilitando ainda a avaliação da capacidade executória da 
empresa, bem como outras análises multicritérios para avaliar, por exemplo, o alinhamento ou não dos 
recursos (planejados e aplicados) com o alcance de metas e indicadores operacionais. 

As informações de planejamento solicitadas pela Arsae-MG são consideradas básicas para a adequada 
gestão da empresa e prestação do serviço com qualidade, visto que são essenciais para que a 
Companhia cumpra com as obrigações previstas pelo novo marco legal do saneamento básico. Em 
especial, essas informações são necessárias para que a empresa atenda às metas e cronogramas, bem 
como os planos de investimentos e projetos previstos nos contratos com os municípios e nos planos 
municipais de saneamento básico, conforme prevê o art. 11, da Lei 11.445/2007. 

Deve-se ressaltar que a Lei 11.445/2007 prevê as condições de validade dos contratos de prestação de 
serviços de saneamento básico em seu art. 11 e, entre elas, a existência de normas de regulação que 
prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes definidas na Lei (inciso III, art.11, Lei 
11.445/2007). Conforme parágrafo 2° do referido artigo: 

Art. 11 São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 
prestação de serviços públicos de saneamento básico: 

I - a existência de plano de saneamento básico; 

II - a existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-financeira 
da prestação dos serviços, nos termos estabelecidos no respectivo plano de 
saneamento básico; 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de 
regulação e de fiscalização; 

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, 
no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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V - a existência de metas e cronograma de universalização dos serviços de 
saneamento básico.    

§ 1o  Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser 
compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. 

§ 2° Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de 
programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão prever: 

I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e 
a área a ser atendida; 

II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos 
serviços, de redução progressiva e controle de perdas na distribuição de água 
tratada, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de 
outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados e 
com o respectivo plano de saneamento básico;          (Redação pela Lei nº 14.026, 
de 2020) 

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação 
dos serviços, em regime de eficiência, incluindo: 

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 

c) a política de subsídios; 

V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e 
fiscalização dos serviços; 

VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. 

§ 3o  Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de 
regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços 
contratados. 

Portanto, a sistemática do acompanhamento das informações de planejamento previsto pela Arsae-
MG atende à previsão legal, pois apresenta regras que permitirão à agência monitorar e avaliar o 
cumprimento de metas contratuais com maior efetividade e avaliar a compatibilidade da priorização 
de ações da empresa com as metas estabelecidas. 

Embora o acompanhamento das informações de planejamento da Copasa e Copanor pela Arsae-MG 
tenha previsão legal, cabe destacar os estímulos à empresa para cumprimento dos envios de 
informação requisitados. A partir da melhoria do acompanhamento do planejamento das companhias 
a Arsae-MG poderá monitorar e apontar indícios de dificuldades, atrasos e deficiências no ritmo de 
execução dos investimentos, bem como potenciais prejuízos à prestação dos serviços e às próprias 
prestadoras. Adicionalmente, caso a experiência de acompanhamento das informações de 
planejamento das companhias seja exitosa ao longo do próximo ciclo tarifário, a Arsae-MG poderá 
considerar utilizar uma metodologia prospectiva que considere o plano de negócios das companhias 
nas revisões tarifárias futuras. 

Vale lembrar que a não entrega das informações de planejamento e execução de investimentos com 
base nos critérios estabelecidos na NT CRE 10/2021 poderá acarretar processo sancionatório. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
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Por fim, conforme mencionado no tópico anterior, a Arsae-MG decidiu por acatar o pleito da Copasa, 
no que diz respeito a não divulgação, de forma ampla e pública, das informações da empresa referentes 
ao Plano de Investimentos. 

 

 

TEMA: Planejamento de Investimentos 

C2.1.32 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 10/2021 

Seção e página: Todo o documento 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que a Arsae justifique a necessidade do acesso pormenorizado a informações 
detalhadas sobre investimentos, no nível de detalhamento de ativo a ativo, ao acompanhamento do 
Plano de Investimentos da empresa, que já é previsto e realizado pela Agência. 

Resposta: 

Primeiramente, cabe destacar que as informações atualmente encaminhadas pela Copasa não 
atendem aos objetivos da Arsae-MG. Dentre os pontos de atenção nas informações apresentadas na 
planilha de investimentos, destacam-se dois quesitos pelo volume de recursos envolvidos e pelas 
implicações, sendo eles: 

▪ Falta de detalhamento sobre os valores aplicados por município: em que pese o volume de 

informações inseridas na planilha, ainda é comum verificar montante relevante de valores 

classificados como “DIVERSOS”, “DIVERSAS LOCALIDADES” e correlacionados. A principal questão 

é que desta forma perde-se importante informação relacionada à identificação do local onde os 

investimentos serão aplicados. Para se ter uma ideia da dimensão dos valores envolvidos, a tabela 

abaixo sintetiza esse cenário no período de 2018 a 2020. 

Tabela 1 – Informações de investimentos apresentados pela Copasa 

Ano 
Investimento total 

previsto no ano 
[A] 

Investimento sem 
detalhamento de 

localidade 
[B] 

% 
[B/A] 

2018 650.000.000,00 241.673.715,42 37% 

2019 750.000.000,00 258.769.185,16 35% 

2020 775.761.094,26 296.348.164,06 38% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

▪ Informações agregadas em um conceito amplo: outra questão identificada diz respeito ao 

agrupamento de informações sobre a aplicação dos investimentos em áreas com finalidades 

diversas, porém agregadas em um conceito único de “OBRAS”. Neste mesmo grupo se encontram 

reunidos recursos destinados a (i) aumento de capacidade de atendimento; (ii) expansão de 

capacidade de atendimento em área não abastecida atualmente; (iii) recuperação e substituição 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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de componentes, dispositivos e/ou unidades do sistema; (iv) melhoria e otimização de sistemas. 

Estes investimentos agrupados sob a categoria “OBRAS” perfazem cerca de 50% dos recursos 

anuais, considerando o mesmo período de 2018 a 2020. Em menor medida, mas ainda relacionado 

ao ponto em questão, uma parcela dos recursos ainda é discriminada como “INVESTIMENTOS DE 

PEQUENO PORTE” ou “IPP”, que geralmente possuem aplicações diversas, sem a identificação 

exata do local/município de destinação do investimento, controlados no âmbito de cada 

superintendência da Companhia.  

Portanto, a partir dos exemplos citados, conclui-se que o Plano de Investimentos atualmente enviado 

pela Copasa apresenta pontos a serem aperfeiçoados. 

Com relação a solicitação de informações detalhadas sobre investimentos, no nível de ativo a ativo, a 
Arsae-MG esclarece que não foram solicitadas informações detalhadas de ativos e sim informações das 
principais unidades (classes existentes no banco patrimonial) dos sistemas de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, a saber: 
 

▪ Poços tubulares profundos; 

▪ Barragens; 

▪ Tomadas d’águas; 

▪ Estações elevatórias de água bruta; 

▪ Estações elevatórias de água tratada; 

▪ Reservatórios de água; 

▪ Estações de tratamento de água; 

▪ Estações elevatórias de esgoto; 

▪ Estações de tratamento de esgoto; 

▪ Adutoras de água bruta; 

▪ Adutoras de água tratada; 

▪ Redes de distribuição de água; 

▪ Coletores e interceptores de esgoto. 

 

 
Os demais tipos de investimentos também devem constar no plano anual de investimentos, com menor 
grau de detalhamento, de modo que esse planejamento seja um desdobramento do plano de negócios 
do prestador e a totalização dos valores de ambos os instrumentos sejam equivalentes.  
 
Por exemplo, outras classes de ativos podem ser agrupadas de forma mais sintética, como compra de 
equipamentos de informática, compra de veículos e compra de mobiliários, não precisam, 
necessariamente, estarem segregados por município/localidade e tampouco discriminados a nível de 
ativo. 
 
Dessa forma, a agência não está solicitando as informações detalhadas, a nível de ativo a ativo, para 
todo e qualquer investimento a ser realizado pela empresa, mas apenas para as principais unidades dos 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

TEMA: Planejamento de Investimentos 

C2.1.33 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 10/2021 

Seção e página: Todo o documento 

Resumo da contribuição: 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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A Copasa solicita que Arsae confirme a inferência da Agência quanto ao recebimento da Agepar de 
informações do prestador de serviços de saneamento básico, apresentada na Nota Técnica CRE 
10/2021 (página 15), dado que não foi demonstrada base comprobatória. 

Resposta: 

A nota técnica CRE 10/2021 procurou avaliar a necessidade de aprimoramento nas informações 
repassadas pela Copasa para a Arsae-MG a respeito do planejamento e da execução dos investimentos. 

Para realizar essa avaliação e fundamentar os pedidos colocados pela agência, a referida nota técnica 
analisou as informações disponíveis para o público de outros prestadores regionais a respeito do 
planejamento e da execução de investimentos. 

Para o caso da Sanepar, foi avaliado que o prestador em questão fornece de forma pública o montante 
de investimento por região. De forma lógica, pode-se dizer que o regulador pode receber e ser capaz 
de avaliar, de forma regionalizada, os investimentos executados pela prestadora de saneamento 
básico. 

Pois bem. Quando há uma inferência, utiliza-se o recurso de lógica para realizar alguma afirmação, não 
havendo necessidade de comprovação, como deseja o prestador de serviços.  

Além disso, por óbvio, inferir é diferente de afirmar. 

De todo modo, dada a reação exagerada sobre um trecho que, se excluído, não diminui o mérito das 
solicitações feitas pela Arsae-MG à Copasa na nota técnica CRE 10/2021, a agência irá retirar o trecho 
reclamado pelo prestador. 

 

TEMA: Planejamento de Investimentos 

C2.1.34 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 10/2021 

Seção e página: Todo o documento 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que Arsae não utilize a companhia paranaense (Agepar) como exemplo ou justificativa 
para a solicitação feita à Copasa de tamanho detalhamento de planejamento de investimentos, ao 
passo que a consideração da Agepar não é precedente regulatório para o caso mineiro. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Como já mencionado na contribuição C2.1.33, a nota técnica CRE 10/2021 procurou avaliar a 
necessidade de aprimoramento nas informações repassadas pela Copasa para a Arsae-MG a respeito 
do planejamento e da execução dos investimentos e, para tanto, fez um levantamento da prática de 
outros prestadores regionais e seus respectivos reguladores.  

Apesar de se criar esse paralelo entre o que a Copasa, a Sabesp e a Sanepar praticam em termos de 
divulgação de resultados ao público, por exemplo, o mérito da discussão da nota técnica não se 
respalda unicamente nessas comparações.  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Além disso, para fins de uma análise mais completa sobre o planejamento e a execução dos 
investimentos dos prestadores de serviços de saneamento, a ilustração de casos como a Sanepar e a 
Sabesp são fundamentais. Tanto é que ambos os prestadores são recorrentemente comparados pela 
própria Copasa consigo mesma, como é o caso da contribuição da Copasa nesta consulta pública sobre 
os valores do Wacc calculado para os prestadores em questão. Há de se considerar também a 
comparação da Copasa com esses mesmos prestadores sobre outros aspectos da construção tarifária, 
como a análise de custos operacionais eficientes. 

Finalmente, por mais que os modelos de regulação são distintos entre a Arsae-MG e os outros 
reguladores, como bem afirma a Copasa, é necessário que as informações solicitadas pela Arsae-MG 
na nota técnica CRE 10/2021 sejam entregues para que se avalie eventual alteração no modelo 
regulatório da Copasa. 

De todo modo, como a Arsae-MG não considerará mais a divulgação das informações do planejamento 
de investimentos da Copasa na Nota Técnica CRE 10/2021, o conteúdo relacionado à comparação da 
Copasa com a Sanepar e a Sabesp será retirado da referida nota técnica (seção 3). 

 

TEMA: Planejamento de Investimentos 

C2.1.35 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 10/2021 

Seção e página: Todo o documento 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que Arsae não utilize o caso da Arsesp como um exemplo e justificativa para sua 
proposta regulatória de disponibilização de informações referentes aos investimentos previstos e 
realizados pela Copasa. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Justificativa presente na resposta da contribuição C2.1.34. 

 

TEMA: Planejamento de Investimentos 

C2.1.36 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 10/2021 

Seção e página: Todo o documento 

Resumo da contribuição: 

Tendo em vista as ponderações e contribuições apresentadas e fundamentas no Quadro 15 e no 
Quadro 16, bem como na Tabela 15, a Copasa solicita que a Arsae identifique outro regulador do setor 
de infraestrutura, que adota o modelo de regulação por incentivos e a abordagem do Ano Teste, como 
exemplo para subsidiar sua proposta. 

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

Contribuição não acatada. 

Por mais que os modelos de regulação são distintos entre a Arsae-MG e os outros reguladores citados, 
como bem afirma a Copasa, é necessário que as informações solicitadas pela Arsae-MG na nota técnica 
CRE 10/2021 sejam entregues para que se avalie eventual alteração no modelo regulatório da Copasa. 

Além disso, a resposta para a contribuição C2.1.31 deixa clara a necessidade das informações 
solicitadas para o desenvolvimento regulatórias da Arsae-MG. 

 

TEMA: Planejamento de Investimentos 

C2.1.37 Participante: Copasa 

Documento a que se refere a contribuição: Planejamento de Investimentos 

Seção e página: Todo o documento 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que Arsae reformule sua proposta regulatória de ter acesso a informações detalhadas 
de investimentos da Companhia e de divulgá-las a público, também pelo motivo de não ser compatível 
e coerente com o modelo de regulação por incentivos proposto pela própria Arsae. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Conforme destacado anteriormente, a Arsae-MG decidiu por acatar o pleito da Copasa, no que diz 
respeito a não divulgação, de forma ampla e pública, das informações da empresa referentes ao Plano 
de Investimentos. 

No entanto, ressalta-se que o processo de divulgação dessas informações seria construído 
conjuntamente, entre Arsae-MG e Copasa, sendo observado todo o rito legal necessário. Antes da 
disponibilização para o público, a Arsae-MG iria analisar as informações entregues, identificaria a 
melhor forma de se disponibilizar os dados em estrito respeito à legislação de acesso à informação e 
proteção aos dados das empresas públicas e de economia mista e, por fim, realizaria uma consulta 
pública a fim de debater a forma de publicação dos dados solicitados. Dessa forma, a Copasa teria a 
oportunidade de contribuir e opinar sobre a forma e o conteúdo das informações que seriam 
disponibilizadas para consulta. Portanto, o objetivo da agência não seria divulgar as informações sem 
diálogo prévio, tampouco de forma unilateral. 

Destaca-se que a decisão de acatar a contribuição dada pela Copasa neste momento, não impede que 
a Arsae-MG retome essa discussão posteriormente. 

Por fim, a Arsae-MG mantém a solicitação das informações conforme apresentada na Nota Técnica CRE 
10/2021. 

 

TEMA: Plano de Investimentos 

C2.1.38 Participante: Copasa 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 10/2021 

Seção e página: Todo o documento 

Resumo da contribuição: 

A Copasa solicita que Arsae pondere, no momento de exigir tais informações adicionais à Companhia, 
sobre os custos adicionais necessários para que a informação seja sistematizada no formato 
vislumbrado. Esses custos são da ordem de R$ 2 a 5 milhões de reais, somados aos custos operacionais 
adicionais para geração dos relatórios periódicos. 

Também informa que a sistematização desses dados, na melhor das hipóteses e com contratação de 
consultoria especializada, será concluída no segundo semestre de 2023, portanto, não é factível 
qualquer disponibilização em 2022 ou no início de 2023, ensejando a necessidade de modificar os 
prazos previstos para a disponibilização da informação. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

Em relação aos custos da produção dessas informações, a Arsae-MG entende que são informações 
essenciais para o planejamento da Companhia, cuja produção não deveria ensejar custos adicionais em 
relação aos custos operacionais já reconhecidos nas tarifas da Companhia. A exceção seria os custos 
para o georreferenciamento dos ativos visíveis, por exemplo, que serão reconhecidos como Custos 
Regulatórios. 

No que concerne ao prazo para disponibilização das informações, a Arsae-MG acata o pleito da Copasa 
sobre a dilação de prazo. Desta forma, para permitir à Copasa tempo suficiente para o processo 
decisório quanto à estruturação da alocação dos recursos que serão investidos anualmente, a Arsae-
MG entende que as informações consolidadas na planilha de Planejamento de Investimentos contendo 
a previsão dos investimentos a serem realizados devem ser encaminhadas anualmente, até a data de 
15 de dezembro (ou o dia útil subsequente). 

A primeira entrega, que estava prevista para dezembro de 2021, será prorrogada para dezembro de 
2022, contendo a previsão de investimentos para o ano de 2023. Portanto, a dilação de prazo dada 
foi de um ano, para encaminhar as informações de planejamento, neste novo formato, para a agência. 

Por sua vez, para os investimentos realizados, a Copasa deverá encaminhar as informações relativas à 
execução efetivamente realizada, de forma cumulativa, com periodicidade trimestral, até 25 dias após 
o término do mês de referência. Os meses de referência serão março, junho, setembro e dezembro. 
Exemplificando, as informações concernentes ao mês de março, referente ao 1º trimestre, deverão ser 
encaminhadas à agência até o dia 25 de abril. Quando a data em questão não for dia útil, fica o prazo 
automaticamente prorrogado para o dia útil subsequente. 

Em coerência a dilação de prazo concedida, a primeira entrega das informações sobre a efetiva 
execução dos investimentos, que estava prevista para 25 de abril de 2022, será prorrogada para 25 de 
abril de 2023. 

Em contrapartida a dilação de prazo fornecida, a Copasa deverá encaminhar para a Arsae-MG, até 15 
de dezembro de 2021, o cronograma das etapas para a adequação de sistemas e de processos para a 
implementação completa do novo sistema. Cabe destacar que em casos de atrasos nas etapas de 
implantação, a Copasa deverá fundamentar as justificativas sobre a necessidade de maior prazo para 
alterações em seu modelo de planejamento de investimentos e gestão de ativos e apresentar para a 
Arsae-MG. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Tarifa Social  

C2.1.39 Participante da Consulta: Antônio Marcos Possato  

Documento a que se refere a contribuição: Minuta de resolução 

Seção e página: Não se aplica 

Resumo da Contribuição: 

Requer-se, pelo deferimento, de tarifa Social a todos os cidadãos da cidade de Lavras MG, sobre o 
percentual de 50%, referente, o pagamento da tarifa de esgoto cobrada no município. Reiterando, 
que o valor cobrado atualmente encontra-se fora da realidade por seu excessivo custo. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A tarifa social é um benefício concedido a usuários de baixa renda. 

Para ter direito ao benefício de até 55% nas tarifas, os seguintes critérios deverão ser observados: 

• a unidade usuária deverá ser classificada como residencial; 

• a família domiciliada na unidade usuária deverá estar inscrita no CadÚnico, com o cadastro 
devidamente atualizado, segundo o disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e 
alterações posteriores;  

• a renda mensal per capita da família domiciliada na unidade usuária deverá ser compatível com 
as classificações de Extrema Pobreza, Pobreza ou Baixa Renda do CadÚnico, isto é, abaixo de ½ 
salário mínimo per capita.  

• O benefício da Tarifa Social será vinculado somente a uma unidade usuária por família 
registrada no CadÚnico. 

Não há nenhuma relação entre tarifa social e tarifa de esgoto. Atualmente, qualquer usuário da Copasa 
paga 25% do valor das tarifas de água pelo serviço de coleta e 100% do valor das tarifas de água para 
serviço de tratamento de esgoto. A partir da Revisão Tarifária, todos os usuários passarão a pagar o 
percentual de 74% independentemente do serviço.  

Cabe lembrar que as tarifas cobradas dos usuários correspondem à cobertura dos custos do prestador. 
A estrutura tarifária, ou seja, relações entre faixas tarifárias, categorias e serviços, visa tão somente 
modificar a forma como os usuários arcarão com os custos da prestação.  

Em termos de estrutura tarifária, reduções nas tarifas de esgoto devem ser necessariamente cobertas 
por aumentos nas tarifas de água e reduções nas tarifas de determinada categoria devem ser 
necessariamente cobertas por aumentos em outras, para que a receita do prestador se mantenha 
constante.  

 

TEMA: Estrutura Tarifária 

C2.1.40 Participante: Sidirley Anderson Dias Bento e Antônio Barros 

Documento a que se refere a contribuição: Minuta de Resolução 

Seção e página: Não se aplica 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Estrutura Tarifária 

Resumo da contribuição: 

Cobrar no máximo 60% da taxa de esgoto sanitário tratado para os municípios atendidos pela COPASA 
e COPANOR, 25% para o esgoto coletado e 15% para os municípios que não fiscalizarem as ligações 
factíveis e que o contrato de concessão entre o município e a COPASA seja renovado e autorizado por 
lei.  

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A NT CRE 13/2020 apresentou os custos de coleta e tratamento, bem como os percentuais que 
deveriam ser cobrados nas tarifas para que houvesse aderência aos custos da prestação. Nessa 
estrutura, seria cobrado o percentual de 68% na tarifa de coleta e 111% na tarifa de tratamento.  

A proposta apresentada na contribuição, com 25% para o esgoto coletado e 60% para o esgoto tratado, 
implica grande necessidade de subsídio por parte dos usuários que possuem apenas o serviço de água, 
implicando altos impactos tarifários a esses usuários (que correspondem a mais de 30% do mercado da 
Copasa), já que toda a redução da tarifa de tratamento seria coberta pela tarifa de água.  

A proposta original de tarifa única de esgoto da agência (no percentual de 48% da água) visava refletir 
fielmente a diferença entre benefícios individuais e coletivos ao alocar os custos da coleta na tarifa de 
esgoto (acabando com o subsídio na tarifa de coleta) e os custos de tratamento na tarifa de água, 
considerando-se que todo usuário que consome água produz esgoto e deve ser responsabilizado pelo 
tratamento desse esgoto, que traz impactos coletivos e não individuais.  

Entretanto, esse modelo também trazia altos impactos tarifários aos usuários que possuem apenas o 
serviço de água. Por esse motivo, a agência optou por um cenário intermediário em que metade do 
custo de tratamento fosse subsidiado pelas tarifas de água e metade fosse incorporado às tarifas de 
esgoto, resultando em um percentual de esgoto de 74% do valor das tarifas de água.  

Com relação à renovação dos contratos, a Arsae-MG não possui competência para sua renovação e 
nem aprovação por lei. Tais procedimentos dependem de iniciativa do próprio município, considerando 
as restrições legais, em especial, o Novo Marco Regulatório do Saneamento (Lei 14.2016, de 15 de julho 
de 2020), que apresenta novas condições para concessão dos serviços de saneamento. 

 

TEMA: Prestação dos serviços  

C2.1.41 Participante da Consulta: Ruan Albert Pereira Marques (Câmara Municipal de Funilândia) 

Documento a que se refere a contribuição: Minuta de Resolução 

Seção e página: NA 

Resumo da Contribuição: 

Atualmente, a Companhia de Saneamento cobra em nosso município o valor de 100% de esgoto, sobre 
a quantidade de consumo de água em uma residência, conforme cláusula do contrato vigente. 

Cláusula Décima Quinta 

‘A tarifa de esgoto corresponderá a 50% da tarifa de água. Após a implantação do sistema de esgoto 
sanitário, a tarifa de esgoto corresponderá a 100% da tarifa de água’. 

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


 

 

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

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

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

55 

TEMA: Prestação dos serviços  

Porém, o nosso município não tem 100% de esgoto coletado, coletado/tratado, o que não corresponde 
com a realidade dessa cláusula citada acima, nem com o valor cobrado da população. 

Assim, solicito a reavaliação das condições da prestação dos serviços e do mercado da companhia com 
o objetivo de estabelecer uma nova tarifa a ser aplicada, variando de acordo com a prestação de serviço 
havendo o tratamento de esgoto ou não. 

Resposta: 

A lei 11.445/2007 (marco legal do saneamento) estabeleceu em seu art. 22 que cabe à regulação a 
definição de tarifas: 

“Art. 22. São objetivos da regulação: 

(...) 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 
mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e 
que permitam a apropriação social dos ganhos de 
produtividade” 

De maneira semelhante, a lei 18.309/2009, que estabeleceu normas relativas aos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e criou a Arsae-MG, definiu que cabe à Arsae-MG 
o estabelecimento do regime tarifário:  

“Art. 6º Para o cumprimento das finalidades a que se refere o 
art. 5º, compete à Arsae-MG: 

(...) 

V – estabelecer o regime tarifário, de forma a garantir a 
modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro da 
prestação dos serviços;“ 

O regime tarifário definido pela agência para a Copasa, conhecido como ‘subsídio cruzado’, determina 
tarifa única em todo o estado, de modo que municípios superavitários subsidiem municípios 
deficitários.  

Assim sendo, a tarifa de Funilândia é a mesma daquela praticada em qualquer outro município atendido 
pela Copasa. Atualmente, a tarifa de coleta de esgoto de todos os municípios corresponde a 25% da 
tarifa de água, enquanto a tarifa de tratamento corresponde a 100%.  

É bom salientar que em um mesmo município pode haver cobrança por coleta e por tratamento, a 
depender do serviço prestado para o usuário. Ou seja, não há necessidade de que 100% do esgoto do 
município seja tratado para haver cobrança da tarifa no município. Aqueles que recebem o serviço de 
coleta pagam pela coleta e aqueles que recebem o serviço de tratamento pagam pelo tratamento. 
Entretanto, a partir desta Revisão Tarifária, não mais haverá diferenciação entre as tarifas de coleta e 
tratamento, de modo que independentemente do serviço, a tarifa de esgoto cobrada corresponderá a 
74% do valor da tarifa de água. 

De todo modo, a Arsae-MG avaliará a condição atual do faturamento no município de Funilândia com 
as suas equipes de fiscalização. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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2.2. Metodologia de reajustes tarifários da Copasa 

TEMA: Inflação 

C2.2.1 Participante da Consulta: Copasa 

Documento: NT 12/2021 

Seção e página: Seção 4 / página 7 

Resumo da Contribuição:  

A Copasa concorda com alteração de data-base proposta pela Agência apenas se a Arsae aumentar a 
uniformidade regulatória e aproximar o modelo de cálculo tarifário à prática dos demais reguladores 

Caso a Arsae mantenha diversos componentes específicos, sem comparativo regulatório, a Copasa 
entende que a uniformidade da data-base não deve ser perseguida e a metodologia de projeção da 
inflação para o ano seguinte deve ser mantida em prol da estabilidade regulatória 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A primeira observação sobre a contribuição feita pela Copasa é a de que, na 2ª fase da revisão tarifária 
da Copasa, espaço colocado pela Arsae-MG para debater as metodologias sem a percepção direta dos 
resultados da revisão, o prestador não se manifestou a respeito desse aspecto da metodologia. Ou seja, 
antes da apresentação feita na 3ª fase de consultas, o prestador não apresentou qualquer discordância 
com a proposta. Nesse sentido, já existiriam argumentos suficientes para não acatar a contribuição 
apresentada. 

De todo modo, é importante analisar o argumento colocado pela Copasa para se realizar a mudança 
proposta.  

Segundo o prestador, em função de eventual manutenção de alguns componentes financeiros 
propostos pela Arsae-MG na consulta pública e que, na visão da Copasa, não seriam adequados, é 
preferível que a Arsae-MG abandone uma alteração que, segundo o próprio prestador, seria benéfica 
por trazer maior semelhança a outras práticas regulatórias. Não fica claro, contudo, porque se deveria 
abandonar a alteração da data-base dos reajustes sendo que eles não possuem uma relação com as 
propostas que a Copasa não concorda para os próximos reajustes do novo ciclo tarifário.  

Caso fosse apresentada uma impossibilidade técnica de adoção da mudança da data-base em relação 
ao que o prestador considera como indesejável na proposta da consulta pública, a Arsae-MG poderia 
reconsiderar o seu posicionamento. Mas, como isso nem sequer foi vislumbrado na contribuição do 
prestador, não há qualquer sentido em alterar esse posicionamento da agência. 

Outro ponto citado pelo prestador é de que existiria uma dubiedade nas propostas da Arsae-MG, uma 
vez que elas não estariam alcançando uma uniformidade regulatória conjuntamente. Além disso, esse 
fato também justificaria alterar posicionamentos que, segundo o próprio prestador, estão corretos.  

Apesar de desejável e uma das premissas do Novo Marco Regulatório, a definição da uniformidade das 
práticas regulatórias será colocada pela ANA em normas de referência, algo que ainda não aconteceu. 
Logo, o conceito utilizado pelo prestador para a dita uniformidade regulatória carece de materialidade.  

Além disso, as propostas apresentadas pela Arsae-MG buscam se fundamentar, dentre outros aspectos, 
na realidade da prestação dos serviços da Copasa, nas informações que o prestador entrega à agência 
e naquelas que o prestador não entrega para a Arsae-MG por dificuldades de gestão, notadamente 
aquelas relacionadas aos investimentos e ao planejamento dos mesmos. Logo, os elementos propostos 

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

pela Arsae-MG para a construção das tarifas da Copasa consideram todos esses elementos e limitações 
de informações. 

Finalmente, as propostas apresentadas são feitas com objetivo de construir tarifas mais justas, não 
somente para o prestador, mas também para os usuários da prestação dos serviços. 

 

TEMA: Inflação 

C2.2.2 Participante da Consulta: Copasa 

Documento: NT CRE 12/2021 Seção e página: Seção 4 / página 7 

Resumo da Contribuição:  

A Copasa solicita esclarecimentos sobre o motivo da Arsae buscar a uniformização regulatória apenas 
da data base de correção inflacionária, não estendendo o entendimento aos demais itens de cálculo 
tarifário, ao passo que mantém diversos componentes específicos à Copasa no reajuste tarifário. 

Resposta: 

Como mencionado na resposta à contribuição sobre o mesmo tema da data-base de correção 
inflacionária, a Arsae-MG considera desejável uma maior uniformidade das práticas regulatórias. 
Contudo, essa uniformidade será colocada pela ANA em normas de referência, conforme regras do 
Novo Marco do Saneamento. E, por fim, essa definição ainda não aconteceu. Logo, o conceito utilizado 
pelo prestador para a dita uniformidade regulatória carece de materialidade e não pode ser discutido 
à luz das propostas e dos resultados apresentados pela agência. A uniformidade regulatória deve 
observar métodos que entregarão tarifas mais justas, não somente ao prestador, mas também aos 
usuários. 

É com surpresa que a Arsae-MG recebe o questionamento relacionado à mudança da data-base para 
correção inflacionária, tema que já foi apresentado em outras consultas públicas e, até então, não tinha 
sido questionado antes da 3ª fase de consultas, que apresentou os resultados da revisão. 

De todo modo, é importante observar que as propostas apresentadas pela Arsae-MG consideram, 
dentre outros elementos, as peculiaridades da prestação dos serviços da Copasa, as informações 
entregues pelo prestador e as limitações de informações que o prestador enfrenta para subsidiar a 
agência na construção das tarifas, especialmente no que se relaciona aos investimentos e ao seu 
planejamento. Nesse sentido, o que, na visão da Copasa, são propostas que se afastam de uma dita 
uniformidade regulatória, são construções que procuram lidar com todos os elementos já citados. 

Finalmente, não se pode abandonar boas iniciativas ou práticas somente porque algumas delas ainda 
carecem de aperfeiçoamento, de acordo com a opinião do prestador de serviços. Isso vale 
principalmente quando não restaram claros os motivos técnicos que impedem a adoção de boas 
práticas enquanto outros aspectos da construção tarifária ainda carecem de aprimoramentos, mais 
uma vez, segundo a visão do prestador. A contribuição da Copasa para a mudança da data-base da 
correção inflacionária não demonstrou esse impedimento técnico e, portanto, não será acatada. 

 

TEMA: Inflação 

C2.2.3 Participante da Consulta: Copasa 

Documento: NT CRE 12/2021 Seção e página: Seção 4 / página 7 

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

Resumo da Contribuição:  

A Copasa solicita que a Arsae siga considerando plenamente a variação tarifária do mais atual reajuste 
da Cemig para o cômputo da variação do IEE, de forma a reposicionar todos os custos de energia 
elétrica às tarifas que já serão conhecidas e já estarão em vigor no início de cada ano tarifário. 

Adicionalmente, caso a manifestação da Companhia tenha indicado alguma interpretação inadequada 
da proposta de cálculo da Agência, solicita-se adequação da descrição para que não restem dúvidas 
quanto a proposta. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada, pois o texto da nota técnica será corrigido. O método de cálculo 
proposto e apresentado na planilha publicada será mantido e condiz com o solicitado pela Copasa. 

A proposta da Arsae-MG corresponde ao cálculo que foi apresentado na planilha publicada, observando 
as variações mensais acumuladas, e não a variação anual do PR0 para o PR-1. O texto da nota técnica 
será ajustado para propiciar o entendimento correto. 

Em resumo, a inflação da energia elétrica, na RTP, foi calculada considerando os 12 meses do PR0, 
observando as variações mensais de ago/20 a jul/21 (cada mês em relação ao mês anterior). Essas 
variações mensais foram acumuladas de cada mês até jul/21, para trazer os custos de energia elétrica 
de cada mês do PR0 para preços do início do PR1, da mesma forma que foi feito para todos os demais 
itens. Ou seja, os custos observados em ago/20 foram corrigidos pela inflação acumulada por 12 meses, 
de ago/20 a jul/21; os custos observados em set/20 foram corrigidos pela inflação acumulada por 11 
meses e assim por diante. 

Assim, o resultado do reajuste de energia elétrica mais recente continuará sendo utilizado para corrigir 
os custos de referência do PR0, como solicitado pela Copasa. Ressalta-se que nos reajustes anuais será 
considerada a inflação acumulada ao longo do PR0. 

Ressalta-se que a alteração no método de correção inflacionária foi feita para todos os itens, e não 
apenas para as despesas com energia elétrica. O assunto foi debatido e validado na Audiência Pública 
nº 32/2020, conforme consolidado na seção 8.7.1 da NT CRE 01/2021. 
 

 

TEMA: Fator de Incentivo ao Controle e Redução de Perdas de Água 

C2.2.4 Participante da Consulta: Copasa 

Documento: NT CRE 11/2021 e NT CRE 12/2021 Seção e página: Páginas 32 e 33; Páginas 11 e 12 

Resumo da Contribuição: 

(...) a Copasa entende que há três possibilidades de tratamento adequado às perdas de água:  

i. A não exigibilidade de uma meta de redução de perdas, uma vez que o modelo DEA aponta que 
essa redução não é necessária para o atingimento à eficiência; 

ii. O reconhecimento de recursos tarifários adicionais para qualquer trajetória de redução de 
perdas. (...) 

iii. O reconhecimento dos investimentos em controle e redução de perdas junto aos investimentos 
de reposição de ativos no componente de compensação financeira por quota de depreciação 

(...) 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Fator de Incentivo ao Controle e Redução de Perdas de Água 

A Companhia sugere à Agência, portanto, a consideração de uma bonificação pelo alcance da eficiência 
no nível de perdas, a fim de garantir recursos financeiros para maiores investimentos no combate às 
perdas e para o cumprimento de metas cada vez mais desafiadoras. 

Resposta: 

A Arsae-MG entende que as possibilidades de incentivos regulatórios para controle e redução de perdas 
vão muito além de três possibilidades. Há de considerar que a eficiência em termos de perdas de água 
é pauta da Lei Federal nº 14.026/2020, a qual não limita as metodologias a serem utilizadas para 
abordagens nessa temática.  

As ações de controle e redução de perdas têm a peculiaridade de possibilitar ganhos financeiros a curto, 
médio e longo prazo para a companhia, considerando o aumento de faturamento decorrente da 
redução de perdas aparentes e da diminuição de custos de produção com o controle das perdas reais.  

Posto isso, é notório que o usuário paga pela ineficiência da companhia, fato que justifica a criação de 
incentivos que não apenas bonifiquem o prestador, mas que também penalizem a ineficiência. 

i. Contribuição não acatada. 

A modelagem DEA utilizada pela Arsae-MG tem como objetivo obter os custos operacionais eficientes 
da companhia e para tanto utilizou os principais direcionadores dos referidos dispêndios. A variável, 
perdas na distribuição, foi incorporada no modelo como um mal produto para tornar mais comparável 
os custos entre os prestadores.  

Um benchmarking com o objetivo de encontrar um nível de perdas ótimo para a Copasa teria que 
incorporar outras variáveis e demandaria análise diversa da realizada para os custos operacionais.  

De fato, na 1ª RTP, a Agência propôs um modelo DEA para a consideração de um nível de perdas na 
distribuição regulatória. Tal modelo, depois das contribuições da Copasa, foi abandonado e as metas 
de redução em perdas foram obtidas observando o histórico do prestador. 

De todo modo, não há razão em se extrapolar os resultados da análise de custos operacionais eficientes 
para a tomada de decisão de não se estabelecer um incentivo para controle de perdas para a Copasa, 
especialmente quando considerado o cenário hídrico do país e do estado de Minas Gerais. 

ii. Contribuição não acatada. 

A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário devem ocorrem em 
regime de eficiência e com aumento constante da qualidade. Nesse sentido, é objetivo da regulação 
prover mecanismos de incentivo à combate e redução de perdas. Ademais, os usuários não devem 
suportar os custos, tanto operacionais quanto de capital, advindos do mau uso dos recursos hídricos.  

Após diversas discussões com o prestador, a agência optou por não realizar uma comparação entre 
prestadores, por entender que as diversas especificidades da Companhia não seriam capitadas pela 
modelagem. Assim, utilizou-se o histórico do prestador para estabelecer as metas de redução nas 
perdas na distribuição.  

Portanto, o prestador já obteve, no passado, as reduções estabelecidas pela Arsae-MG. Ademais, 
conforme salientado no Parecer Técnico EquiPAR nº 02/2021, as metas estabelecidas permitirão 
alcançar um índice de perdas diárias por ligação, em 2025, próximo ao mínimo estabelecido pela 
Portaria nº 490/2021. 
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iii. Contribuição parcialmente acatada 

A aplicação do componente financeiro pela Quota de Depreciação será suspensa até que a agência 
tenha avaliado quais tipos de investimentos devem ser nele incorporados e quais medidas viabilizariam 
essa incorporação, nos termos apresentados na resposta da contribuição C2.1.10.  

Como mencionado na resposta àquela contribuição, a Arsae-MG não exclui a possibilidade de 
reconhecimento dos investimentos em redução e controle de perdas no componente de compensação 
anual por quota de depreciação. 

 

TEMA: Fator de Incentivo ao Controle e Redução de Perdas de Água 

C2.2.5 Participante da Consulta: Copasa 

Documento: NT CRE 11/2021 e NT CRE 
12/2021 

Seção e página: Páginas 32 e 33; Páginas 11 e 12 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa solicita à Arsae o cálculo do Fator Ip com base no PDLA e a aplicação das metas estipuladas 
para o 2º ciclo tarifário a partir do ano desta revisão tarifária (2021) 
 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A Resolução ARSAE-MG 121 de 2018, que criou o Fator de Incentivo para Redução e Controle de Perdas 
(IP) para a Copasa, tem vigência estabelecida até final da 1ª RTP e, portanto, será aplicada em 2021, 
como previsto. 

Após o início da vigência do novo ciclo tarifário, a citada resolução perderá seus efeitos. 

 

TEMA: Fator de Incentivo ao Controle e Redução de Perdas de Água 

C2.2.6 Participante da Consulta: Copasa 

Documento: NT CRE 11/2021 e NT CRE 
12/2021 

Seção e página: Páginas 32 e 33; Páginas 11 e 12 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa solicita à Arsae o prolongamento da trajetória de redução de perdas, a fim de que a meta 
final de redução do indicador PDLA seja atingida ao final de 2 ciclos tarifários. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Conforme dados da evolução histórica das perdas diárias por ligação anualizadas da Copasa (2003-
2020), a companhia alcançou os seguintes decaimentos anualizados: 

• Maio de 2004 a abril de 2005: diminuição de 13,83 litros diários por ligação; 

• Maio de 2005 a abril de 2006: diminuição de 12,57 litros diários por ligação; 

• Maio de 2007 a abril de 2008: diminuição de 8,34 litros diários por ligação; 
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• Maio de 2008 a abril de 2009: diminuição de 6,01 litros diários por ligação; 

• Maio de 2009 a abril de 2010: diminuição de 8,15 litros diários por ligação; 

• Maio de 2010 a abril de 2011: diminuição de 8,29 litros diários por ligação; 

• Maio de 2011 a abril de 2012: diminuição de 5,26 litros diários por ligação; 

• Maio de 2014 a abril de 2015: diminuição de 13,99 litros diários por ligação; e 

• Maio de 2015 a abril de 2016: diminuição de 6,33 litros diários por ligação. 

Como observado, os decaimentos definidos para este ciclo tarifário (6, 9, 12 e 15 l/lig.dia) estão dentro 
do desempenho já demonstrado pela companhia.  

Sendo assim, a metodologia e as metas estipuladas serão mantidas para um ciclo tarifário. 

 

TEMA: Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário 

C2.2.7 Contribuidor: Copasa 

Documento: NT CRE 12/2021 Seção e página: Seção 5.2 / páginas 13-14 

Resumo da Contribuição:  

A Copasa solicita à Arsae a adequação das metas centrais para o Índice de Tratamento de Esgoto (ITE) 
de forma a considerar um crescimento linear, em detrimento da Curva Logística, cuja variação anual 
de crescimento do ITE seja de 1,64 p.p. 

Resposta: 

Contribuição acatada. 

 A Arsae-MG concorda com as razões elencadas pelo prestador e procederá a alteração das metas 
centrais do ITE para considerar um crescimento linear. As metas do ITE 

As metas consideradas desejáveis para o ITE propostas pela Arsae-MG para o próximo ciclo tarifário 
são apresentadas na tabela abaixo. A agência considerou uma evolução do ITE que segue uma 
tendência linear, ou seja, em que o crescimento em pontos percentuais permanece o mesmo ao longo 
do tempo, em 1,62p.p por ano, considerando que essa lógica atende ao disposto no § 3º, do art. 11-B 
da Lei 11.445/2007 segundo o qual as metas de universalização devem ser calculadas de maneira 
proporcional. 
 

Tabela – Metas centrais do Índice de Tratamento de Esgoto 

Ano Meta central do ITE 

2020 68,91% 

2021 70,53% 

2022 72,15% 

2023 73,77% 

2024 75,39% 
   Fonte: elaboração própria. 

 

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


 

 

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

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

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

62 

TEMA: Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário 

C2.2.8 Contribuidor: Copasa 

Documento: NT CRE 12/2021 Seção e página: Seção 5.2 / páginas 13-14 

Resumo da Contribuição:  

A Copasa solicita à Arsae que seja adotada a proposta de menu da Companhia. Nele, há conformidade 
nos incentivos tarifários, estabelecendo punições e bonificações adequadas, de forma que o 
mecanismo do FE, de fato, estimule a Companhia a promover a expansão do tratamento de esgotos 
acima das metas centrais, mas que o descumprimento da meta não implique em desequilíbrios 
econômico-financeiros significativos e que impeçam a qualidade da prestação. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Na seção que apresenta o menu de incentivo, a Copasa faz, em vários momentos, referência à meta 
desafiadora do FE nos primeiros anos do ciclo tarifário. Conforme exposto na resposta da contribuição 
C2.2.7, a Arsae-MG aceitou alterar as metas do FE para um crescimento linear. 

Isto posto, segue-se a análise da contribuição da Companhia. Na sua contribuição, a Copasa faz alusão 
a uma suposta incompatibilidade entre bônus e penalidade, que em nenhum momento é de fato 
demostrado na contribuição. No caso, a Copasa faz uma simulação com valores fictícios e determinado 
que o “menu de incentivos estabelecido pela Arsae é demasiadamente penalizador”. Desta forma, a 
análise da Copasa necessita de maior fundamentação. Em especial, deve ser considerado tanto o 
impacto dos investimentos necessários para o alcance da meta, quanto o impacto do não cumprimento 
nos usuários, por exemplo. 

Na contribuição, a Companhia faz menção a reversão do investimento da Companhia na expansão do 
esgotamento sanitário e cita dois canais: “(i) do cálculo de Compensação, que gera um aumento da 
receita em função da expansão do serviço de tratamento de esgoto e (ii) dos possíveis bônus 
relacionados quando se ultrapassa as metas definidas para o ITE”. Deve-se considerar também os 
ganhos de receita advindos da incorporação de usuários que, anteriormente, estavam conectados 
apenas as redes de abastecimento de água. 

Considerando o modelo de regulação adotado pela Arsae-MG, que não prevê antecipação de recursos 
na tarifa para investimentos, a Copasa pondera que: “pela forma como a Agência propõe as 
penalizações, avanços mais próximos ao que é factível poderão implicar em penalizações que mais que 
superem a compensação por expansão dos serviços de tratamento de esgotos (...)”. Contudo, 
novamente, a Companhia não apresenta nenhuma memória de cálculo que suporte tal conclusão. 
Ademais, deve-se considerar que os investimentos realizados durante o ciclo tarifário serão 
normalmente remunerados nos ciclos seguintes, pois entrarão na base incremental da 3ª RTP. 

Ainda, a Copasa destaca duas pretensas inconsistências no modelo de regulação por menu proposto 
pela Agência. 

A primeira diz respeito ao não cumprimento do objetivo principal do menu, i.e., diminuir a assimetria 
de informações e revelar a real capacidade do prestador de cumprir as metas definidas pela regulação. 
Diz a Companhia: “Na visão da Copasa, a Arsae, apesar de compreender o papel do menu na regulação 
por incentivos, fez uma proposta que induz a Companhia a sempre escolher a meta central, o que 
distância do objetivo primordial da regulação por menu que é a redução de assimetrias informacionais 
entre regulador e regulado. Isso ocorre, pois há a possibilidade de elevada penalização, no atual menu 
proposto, caso a empresa revele que sua real condição é o alcance de uma meta inferior à meta 
central”. Neste sentido, a incompreensão parece ser da Companhia, já que o menu, ao contrário da 
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leitura da Copasa, aloca penalidades menores/bônus maiores quando a meta escolhida é igual à 
alcançada. 

Tome, como exemplo, que a escolha seja pela meta central, tal como aludido pela Copasa. Imagine 
também que, na verdade, o prestador preveja que, em 2022, o FE ficará 0,4 menor que a meta central. 
Neste caso, a penalização será de -0,48% da Receita Tarifária. Contudo, se a Companhia revelasse a 
previsão real do FE e escolhesse uma meta 0,4 menor que a meta central, a penalidade seria de 0,4%. 
Portanto, ao escolher uma meta alinhada com o que se projeta, o prestador obterá penalidades 
menores. A mesma lógica é facilmente observada no caso de o prestador prever uma expansão do FE 
acima da meta central. 

A segunda inconsistência levantada pela Copasa diz respeito à propagação do não atingimento da meta 
central para os anos seguintes. Inicialmente, impende salientar que as metas centrais do FE foram 
calibradas observando os ditames da Lei Federal nº 14.026/2020. Desta forma, o cumprimento do 
percentual de cobertura do serviço de esgotamento sanitário completo é obrigação legal da 
Companhia. 

Dito isto, é natural que o não cumprimento da meta em um ano torne o atingimento no ano seguinte 
mais desafiador, já que as metas centrais têm crescimento linear, o que por sua vez pode gerar 
penalidades cada vez maiores à Copasa. 

A agência salienta que a Copasa deve ter planejamento para manter o crescimento da cobertura do 
tratamento de esgoto crescente e que, ao final de 2033, seja capaz de atingir o percentual estabelecido 
na legislação setorial. 

Ademais, salienta-se que, na última revisão tarifária, a Companhia superou as metas de crescimento 
do ITE para a 2ªRTP em todos os anos, exceto em 2018. 

Tabela  – Índice de Tratamento de Esgoto (ITE) 

Período  ITE  ITE 

dez/16 60,77%  

dez/17 62,56% 1,79 p.p. 

dez/18 63,91% 1,35 p.p. 

dez/19 67,26% 3,35 p.p. 

dez/20 68,91% 1,65 p.p. 
Fonte: elaboração própria 

Por fim, após os devidos argumentos, a Copasa propõe uma série de alterações no menu proposto pela 
Arsae-MG.  

Cada uma das mudanças sugeridas pela Companhia são analisadas a seguir: 

• “Ampliação das opções de metas para escolha da Copasa, de -1 e +1 para -2 e +2 pontos 
percentuais”  

O menu apresentado para a Copasa é apenas um recorte, a Companhia pode escolher qualquer 
meta. Portanto, a contribuição será aceita. 

• “Redução significativa das penalizações e bonificações” 

Os percentuais de penalização serão mantidos, contudo, a Copasa poderá apresentar à agência 
sugestão de alteração dos percentuais. A proposta da Companhia deve ser enviada com as 
respectivas memórias de cálculo. O prazo para envio da manifestação, por parte da Copasa, é 
31 de dezembro de 2021. E, caso a Arsae-MG acate a proposta de alteração, os novos 
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percentuais de penalidade e bonificação só serão aplicados a partir do reajuste de 2023. Além 
disso, as metas escolhidas pela Copasa após a revisão não poderão ser modificadas. 

• “Menu assimétrico, com penalizações inferiores às bonificações”  

As motivações expostas pela Copasa para adoção de um menu assimétrico não se sustentam 
já que: (i) como demostrado acima, o menu gera incentivo para que o prestador revele a sua 
real capacidade na ampliação da cobertura; e (ii) o menu assimétrico não corrige os efeitos da 
propagação dos impactos do não cumprimento das metas.  

 

TEMA: Fator de Qualidade 

C2.2.9 Contribuidor: Copasa 

Documento: NT CRE 03/2021 Seção e página: Seção 7.1.6/ página 36-38 

Resumo da Contribuição:  

A Copasa propõe à Arsae (i) o detalhamento do mecanismo de expurgo dos impactos de eventos 
climáticos extremos do IQS; (ii) o adiamento da discussão desse mecanismo, das metas e da escolha 
do menu para o início do 2º ano do ciclo tarifário, com aplicação a partir do reajuste de 2023; e (iii) a 
consideração nesse mecanismo do expurgo dos impactos causados por desastres naturais ou 
decorrentes de danos causados por terceiros, como o caso do rompimento das barragens. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada 

(i) Seguindo a definição do Sistema de Informações e Análises sobre Impactos das Mudanças 

Climáticas (AdaptaBrasil MCTI), os eventos climáticos extremos são caracterizados por perdas 

materiais e econômicas, assim como danos ao meio ambiente e à saúde. Em suma, essas ocorrências 

são geralmente de “origem hidrológica (inundações bruscas e graduais, alagamentos, enchentes e 

deslizamentos), geológica ou geofísica (processos erosivos, de movimentação de massa e 

deslizamentos resultantes de processos geológicos ou fenômenos geofísicos), meteorológica (raios, 

ciclones tropicais e extratropicais, tornados e vendavais) e climatológica (estiagem e seca, queimadas 

e incêndios florestais, chuvas de granizo, geadas e ondas de frio e de calor)” (ADAPTABRASIL, 2021)9.  

Posto isso, o expurgo será realizado mediante de manifestação justificada pelo prestador de serviços e 
com base, mas não somente, na definição apresentada acima. Essa manifestação deverá ser 
encaminhada pela Copasa até 90 dias antes da publicação dos resultados dos reajustes anuais. 

Ainda, caberá a Arsae-MG a decisão final quanto ao expurgo, podendo a agência avaliar históricos 
climáticos e, até mesmo, o comportamento do IQS e seus indicadores componentes antes e depois do 
evento climático extremo. 

(ii) Na proposta de aplicação do IQS considerou-se que: 

- Os dados necessários para cálculo dos indicadores fazem parte do grupo de informações 
rotineiras já enviadas pelos prestadores para a Arsae-MG e já são conhecidas;  

 
9 Fonte: ADAPTABRASIL. Glossário. Disponível em: 
<https://adaptabrasil.mcti.gov.br/sobre/glossario>. Acesso em 26 de maio de 2021. 
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- Os indicadores contemplados no IQS são coerentes com as tradicionais boas práticas de 
prestação de serviços, com normas ambientais e do Ministério da Saúde amplamente 
difundidas e com o atendimento adequado dos usuários; 

- Trata-se de mecanismo que gera eficiência e eficácia, objetivo este previsto na Lei Federal 
nº 11.445/2007 e reafirmado na Lei Federal nº 14.026/2020.  

Com base nesses fatores, entende-se que é oportuna a aplicação do IQS já no primeiro ano do ciclo 
tarifário, sem a necessidade de se estabelecer períodos para ajustes ou adaptação. 

(iii) Considerando o conceito de eventos naturais extremos, entende-se que o rompimento de 

barragens que afetam diretamente a capacidade de produção do prestador de serviço pode ser um 

motivo de expurgo de dados. Cabe destacar que caberá a Arsae-MG a decisão final quanto ao expurgo, 

podendo a agência avaliar históricos e, até mesmo, o comportamento do IQS e seus indicadores antes 

e depois do evento climático extremo. 

E, como já mencionado no item (i), para o expurgo dos dados na avaliação dos indicadores, a Copasa 

deverá encaminhar manifestação justificada em até 90 dias antes da publicação dos reajustes tarifários 

anuais. 

 

TEMA: Fator de Qualidade 

C2.2.10 Contribuidor: Copasa 

Documento: NT CRE 12/2021 
Seção e página: Seções 2.1, 2.2 e 2.3 / páginas 
36-43 

Resumo da Contribuição:  

A Copasa propõe à Arsae que (i) altere o percentual redutor de 20% para 5% em caso de 
descumprimento na coleta mínima de amostras mensais; e (ii) a adequação da penalização em caso 
de descumprimento da quantidade ideal de amostras dentro do padrão. 

Resposta: 
Contribuição não acatada 
 
(i) A Arsae-MG entende que, à rigor, seria plausível exigir 100% de cumprimento da frequência 

mínima de amostragem para controle de qualidade da água distribuída, tendo em vista que este 

aspecto é normatizado pelo Ministério da Saúde via Portaria GM/MS nº 888/2021 e nas normas que 

a precedem. Todavia, compreendendo o contexto da companhia, a proposta da Arsae-MG já apresenta 

como margem de tolerância um descumprimento de 10% do plano de amostragem sem nenhum 

impacto nos indicadores que mensuram o atendimento ao padrão de potabilidade para os parâmetros 

coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.  

Por isso, é razoável a manutenção do percentual redutor de 20% em casos em que há o cumprimento 

de no mínimo 95% das concentrações limite associado ao cumprimento inferior a 90% da frequência 

mínima de amostragem. 

 

(ii) Seguindo o mesmo raciocínio, a Arsae-MG entende que seria plausível tolerar o 

descumprimento do padrão de potabilidade em até 5% das análises apenas para o parâmetro 

coliformes totais, conforme é previsto na Portaria GM/MS nº 888/2021 em Sistemas ou soluções 
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alternativas coletivas que abastecem a partir de 20.000 habitantes. No entanto, compreendendo o 

contexto da companhia, a proposta da Arsae-MG estende a tolerância de 5% para os parâmetros cloro 

residual livre e turbidez. A Arsae-MG entende que percentuais de cumprimento inferiores a 95% 

comprometem podem comprometer demasiadamente a qualidade da água distribuída, colocando em 

risco a saúde da população. Por isso a proposta será mantida. 

 

 

TEMA: Fator de Qualidade 

C2.2.11 Contribuidor: Copasa 

Documento: NT CRE 03/2021 Seção e página: Seção 7.1.6/ página 36-38 

Resumo da Contribuição:  
A Copasa solicita à Arsae que (i) modifique a forma de cálculo do indicador ERD, a fim de considerar a 
vazão das estações de esgoto por unidade de negócio em detrimento do número de municípios; (ii) 
calcule o ERD agregado para a Companhia a partir da média dos indicadores das unidades de negócio; 
(iii) inclua as estações de tratamento de esgoto com disposição final no solo no cálculo do indicador; 
(iv) estabeleça algum critério capaz de atestar a qualidade do tratamento de esgoto nas ETEs com 
disposição final ao solo; e (v) aplique o ERD apenas a partir do reajuste de 2023, de forma a garantir 
tempo hábil para discussão de sua forma de cálculo e dos critérios de qualidade. 
 

Resposta: 
 
Contribuição não acatada 
(i) O cálculo do indicador ERD desconsidera a vazão de forma proposital. O objetivo principal do 

indicador não é obter um valor de eficiência representativo para o prestador, mas sim colocar estações 

de tratamento de esgoto (ETE) de diferentes portes no mesmo patamar e desse modo estimular o 

prestador a aprimorar o tratamento de esgoto nas ETEs com mais problemas, em geral, as de pequeno 

porte. 

 

(ii) O cálculo por unidade de negócio e consolidação pela média contraria o princípio da relevância 

do indicador. Esse princípio prevê a aderência entre necessidade e realidade. A necessidade da agência 

é incentivar a melhoria do tratamento de esgoto em todas as estações de tratamento e a realidade 

que se mostra é que os problemas ocorrem a nível de estação de tratamento e não a nível de unidade 

de negócio. A mensuração a partir das ETEs facilita a identificação de problemas e ações corretivas. 

 

(iii) Segundo informações enviadas pela Copasa para a Arsae-MG por meio das bases de dados ERD 

e OP09 (cadastro de ETEs), muitas estações de tratamento de esgoto com disposição final no solo não 

apresentam efluente final possível de amostragem. Isso ocorre nos casos em que o efluente tem a 

disposição final no próprio solo e é tratado ao longo de suas camadas filtrantes. Por outro lado, nas 

ETEs com disposição final no solo que são monitoradas, é complexa a comparação com valores limite, 

uma vez que as condições de lançamento de efluentes em corpos hídricos estipuladas na Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1/2008 são aplicáveis apenas ao lançamento em corpo 

hídrico superficial. Por isso, as ETEs com disposição final no solo não serão consideradas no cálculo. 

Ademais, essas estações em geral são utilizadas em pequenas localidades, apresentam bom 

desempenho e não são um problema grave a ser pautado pela regulação. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8151
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8151
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TEMA: Fator de Qualidade 

 

(iv) O ERD já vem sendo aplicado desde a última Revisão Tarifária. Assim, a justificativa apresentada 

não é suficiente para que o adiamento seja realizado. 

 

TEMA: Fator de Qualidade 

C2.2.12 Contribuidor: Copasa 

Documento: NT CRE 12/2021 Seção e página: Anexo II/ páginas 36-56 

Resumo da Contribuição:  

A Copasa solicita à Arsae que (i) a definição das metas e indicadores de qualidade, assim como a escolha 
do menu sejam adiadas para o início de 2022, para posterior aplicação a partir do reajuste de 2023 e 
(ii) que essa definição seja pautada em discussões técnicas e metodológicas a partir de processos de 
audiências ou consultas públicas. 

Resposta: 

Contribuição não acatada 

(i) Na proposta de aplicação do IQS considerou-se que: 

- Os dados necessários para cálculo dos indicadores fazem parte do grupo de informações 
rotineiras já enviadas pelos prestadores para a Arsae-MG e já são conhecidas; 

- Os indicadores contemplados no IQS são coerentes com as tradicionais boas práticas de 
prestação de serviços, com normas ambientais e do Ministério da Saúde amplamente 
difundidas e com o atendimento adequado dos usuários;  

- Trata-se de mecanismo que gera eficiência e eficácia, objetivo este previsto na Lei Federal 
nº 11.445/2007 e reafirmado na Lei Federal nº 14.026/2020.  

Com base nesses fatores, entende-se que é oportuna a aplicação do IQS já no primeiro ano do ciclo 
tarifário, sem a necessidade de se estabelecer períodos para ajustes ou adaptação. 

Ainda assim, se o prestador considerar que as metas centrais estabelecidas para este ciclo estão muito 
desafiadoras, ele poderá ajustar seu risco ao escolher metas abaixo da meta central. No menu abaixo, 
foram destacadas em vermelho algumas metas que atendem a essa possibilidade, porém a Copasa 
também pode optar por uma meta intermediária10, de tal forma que os incentivos serão definidos por 
interpolação dos valores do menu exposto. A Copasa terá até 31 de julho deste ano para enviar à Arsae-
MG as metas escolhidas para o ciclo tarifário com base no menu publicado na NT CRE 15/2021.   

 

 

 

 

 

 
10   O prestador pode optar por uma meta que esteja entre dois valores presentes no menu. Por exemplo, ele pode optar por 
uma meta igual a -0,023, de tal forma que os incentivos serão calculados por interpolação. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Fator de Qualidade 

Quadro - Menu  de metas e incentivos tarifários ao aumento do Índice de Qualidade do Serviço – 
Copasa 

 
Fonte: elaboração própria, publicado na NT CRE 15/2021 

Para os próximos reajustes/revisões do ciclo, caso a Copasa continue considerando que os bônus e 
penalidades do menu publicado não estão adequados, o prestador poderá apresentar a Arsae-MG uma 
nova proposta de bonificações e penalidades, desde que esta proposta esteja devidamente 
fundamentada com a inclusão de memória de cálculo que justifique sua superioridade em relação ao 
menu apresentado pela agência reguladora. Esta proposta deverá ser entregue até o dia 31 dezembro 
de 2021. Se forem aceitos pela Arsae-MG, os novos bônus e penalidades serão considerados para 
cálculo a partir do reajuste de 2023.  

 

(ii) As Audiências Públicas 32 e 35, iniciadas em 2020, incluíram a discussão metodológica do IQS, 

sendo que a Consulta Pública nº 23/2021 voltou a discutir o IQS e seus indicadores componentes, em 

especial, no que se refere ao estabelecimento de metas e do menu de incentivos. Ou seja, existiu um 

espaço para o debate técnico e público acerca das metas para os indicadores do IQS.  

Além disso, dentro da proposta do menu de incentivos, a própria Copasa poderá escolher a meta a ser 

perseguida para o ciclo tarifário, dando maior liberdade para o prestador. 

 

TEMA: Fator X 

C2.2.13 Participante da Consulta: Diogo Scarabelli Júnior (Prefeitura do município de Resplendor) 

Documento: NT 12/2021 

Seção e página: Seção 5 / Página 9 

Resumo da Contribuição: 

Incluir no Fator X punições para operação de coleta e tratamento de esgoto sem as licenças que 
regulam as atividades; incluir no Fator X punições para ausência de cumprimento de prazo em obras 
previstas em contratos de concessão de serviços públicos. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Fator X 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A proposta da Arsae-MG para a revisão tarifária da Copasa e da Copanor prevê incentivos tarifários 
para a universalização do serviço de esgotamento sanitário (FE) e para melhoria da qualidade dos 
serviços (FQ). Os dois incentivos observam entregas efetivas à sociedade, ou seja, focam nos objetivos 
finalísticos dos prestadores e não nos meios para atingimento dos objetivos. Dessa forma, tem-se um 
incentivo mais adequado, pois permite ao prestador escolher a melhor estratégia para alcançar o que 
a sociedade espera dela, ou seja, a universalização dos serviços prestados com qualidade. 

A sugestão de inclusão no Fator X de punições para operações de coleta e tratamento de esgoto sem 
licenças e de punições ao não cumprimento dos prazos de obras previstas em contratos de concessão 
apenas considera as possíveis penalidades aos prestadores. Os incentivos tarifários têm como premissa 
a concessão de bônus ou penalidades a depender dos resultados do ente regulado. Dessa forma, se 
busca estimular o prestador a alcançar o melhor cenário possível. Esse modelo se contrapõe ao de 
comando e controle que estipula critérios obrigatórios aos prestadores que, caso não sejam atendidos, 
resultam em punições. Assim, a proposta apresentada se assemelha mais ao modelo de controle e 
comando que normalmente é definido por resoluções específicas e, normalmente, tem como resultado 
sanções e não impactos tarifários. 

Ademais, a contribuição foca nos meios que a concessionária dispõe para alcançar seus resultados, 
quais sejam, obtenção de licenças e prazos de obras. Dessa forma, esse tipo de incentivo poderia 
estimular a melhoria na obtenção de licenças e prazos de obras sem necessariamente acelerar a 
expansão e melhorar a qualidade do serviço. 

Além disso, as mencionadas licenças que a concessionária deve obter para sua operação não são 
reguladas ou fiscalizadas pela Arsae-MG, mas por outros órgãos públicos, de forma que a agência não 
faz o seu acompanhamento. Em relação aos prazos para conclusão de obras, o município em seu papel 
de poder concedente deve acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos contratos. A Arsae-MG presta 
apoio aos municípios para o acompanhamento dos contratos, mas não realiza a fiscalização 
propriamente dita dele e, sim, da prestação dos serviços. 

 

TEMA: Tarifa diferenciada a depender da qualidade do serviço  

C2.2.14 Participante da Consulta: Rodrigo Zara Faria (Vereador do município de Conquista) 

Documento: Minuta de Resolução Copasa 

Seção e página: NA 

Resumo da Contribuição: 

Copasa deixa de cumprir com a prestação do serviço com qualidade, continuidade e eficiência em 
Conquista.  

Deve haver tarifa diferenciada quando Metas de Atendimento e Cronograma Físico firmado em 
contrato não forem cumpridas; deve haver tarifa diferenciada com desconto proporcional à eficiência 
alcançada, quando houver ineficiência do tratamento de esgoto (DBO e DQO); deve haver tarifa 
diferenciada quando não for cumprido o Plano de Contingência e Emergência; Copasa deve ser 
responsabilizada por eventuais danos, irregularidades, descumprimento de resoluções e normas. É 
sugerida inserção de artigo na resolução da Arsae para garantir a liberdade à Copasa para aplicação de 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Tarifa diferenciada a depender da qualidade do serviço  

tarifas diferenciadas, caso a empresa queira reduzir tarifas como contrapartida a uma negociação de 
regularização contratual.  

Resposta: 

A metodologia de revisão tarifária adotada pela Arsae-MG observa as condições de prestação da 
Copasa e da Copanor em toda sua área de concessão e estabelece um quadro tarifário único para cada 
prestador. Dessa forma, não há previsão de tarifas diferenciadas de acordo com as condições 
contratuais ou negociações realizadas por cada município. 

No entanto, destaca-se que a Copasa pode conceder descontos tarifários a determinado grupo de 
usuários, cujos critérios de definição devem ser submetidos à Arsae-MG para homologação, conforme 
Resolução Arsae-MG 131/2019. O desconto concedido não será considerado na composição da tarifa 
e nem integrar pleito de reajuste ou revisão tarifária. 

Ressalta-se que o modelo tarifário empregado pela Arsae-MG contempla o estabelecimento de metas 
a serem alcançadas em termos de qualidade e expansão da prestação dos serviços, com aplicação de 
penalidades ou prêmios por meio de reduções ou aumentos da receita tarifária permitida ao prestador. 
A partir da aplicação desses incentivos por metas, a empresa pode ser penalizada caso não realize os 
investimentos necessários para a expansão dos serviços ou melhoria de sua qualidade, bem como ser 
beneficiada caso contrário. Ou seja, mais que observar a execução ou não dos investimentos, os 
incentivos tarifários avaliam diretamente a evolução da prestação dos serviços, o que, de certa forma, 
trabalha no mesmo sentido indicado pela contribuição. 

Nesse contexto, conforme detalhado na Nota Técnica CRE 12/2021, a eficiência da prestação do serviço 
de tratamento do esgoto por parte da Copasa continuará a ser apurada por meio do Indicador de 
Eficiência de Remoção de DBO (ERD), utilizado para construção do Índice de Qualidade dos Serviços 
(IQS) e aplicação do Fator de Qualidade (FQ).  

O indicador de Eficiência de Remoção de DBO é obtido pelo percentual de municípios operados pelo 
prestador que atendem aos padrões de eficiência de remoção de DBO estabelecidos pelo CONAMA e 
pelo COPAM. E, a depender do desempenho do prestador no tratamento de esgoto, ele terá um bônus 
ou uma punição financeira nos reajustes tarifários. Daí, um eventual não atingimento de um patamar 
de eficiência no tratamento dos esgotos levará a uma redução de suas tarifas de uma forma geral nos 
reajustes tarifários. 

A Arsae-MG entende que essa abordagem de incentivos financeiros atende de certa forma à proposta 
colocada na contribuição. Os bônus e penalidades atrelados aos indicadores que compõe o IQS 
corresponderão ao Fator de Qualidade (FQ) que irá incidir sobre todos os itens da receita tarifária da 
Copasa nos reajustes anuais. 

Finalmente, destaca-se que compete à Arsae-MG fiscalizar os prestadores de serviço por ela regulados, 
inclusive a Copasa e, caso se constate infrações cometidas pelo prestador de serviços ele deverá ser 
autuado e ficará sujeito a sanções, conforme Resolução Arsae n° 133/2019. 

 

 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Componentes Financeiros 

C2.2.15 Contribuidor: Copasa 

Documento: NT CRE 12/2021 

Seção e página: Seção 6 / páginas 19 a 28 

Resumo da Contribuição: 

A Copasa solicita que a Agência mantenha sua proposição exposta na Nota Técnica CRE nº 05/2021 de 
desvincular as tarifas dos gastos do prestador ao longo do ciclo tarifário nos reajustes – isto é, que os 
novos componentes financeiros propostos de compensação por quota de depreciação e por expansão 
do tratamento de esgoto sejam fortemente revistos ou eliminados. 

Resposta:  

Contribuição parcialmente acatada. 

A aplicação do componente financeiro pela Quota de Depreciação será suspensa até que a agência 
tenha avaliado quais tipos de investimentos devem ser nele incorporados e quais medidas viabilizariam 
essa incorporação, nos termos apresentados na resposta da contribuição C2.1.10. Além disso, a Arsae-
MG estipulou a previsão de aplicação desse componente somente a partir do reajuste tarifário de 2023. 

A aplicação do componente financeiro pela expansão do serviço de tratamento de esgoto em ritmo 
diferente da expansão dos serviços de água e coleta de esgoto será mantida. Maiores esclarecimentos 
sobre o funcionamento desse componente financeiro são apresentados na resposta da contribuição 
C2.2.17. 

 

TEMA: Componentes Financeiros 

C2.2.16 Contribuidor: Copasa 

Documento: NT CRE 12/2021 Seção e página: Seção 6 / páginas 25 e 26 

Resumo da Contribuição:  

A Copasa solicita a retirada da compensação financeira pela Quota de Depreciação. 

Caso contrário, a Arsae opte pela manutenção deste Componente Financeiro, a Copasa solicita que a 
Agência adie a sua aplicação, enquanto não são adequadamente debatidos os diversos itens 
controversos e ainda não definidos da metodologia apresentada na Nota Técnica CRE nº 12/2021, 
especialmente em relação ao método de cálculo das compensações e dos tipos de investimentos que 
serão reconhecidos. 

Resposta:  
 
Contribuição acatada. 
 
A aplicação do componente financeiro será suspensa até que a agência tenha avaliado quais tipos de 
investimentos devem ser nele incorporados e quais medidas viabilizariam essa incorporação, nos 
termos apresentados na resposta da contribuição C2.1.10. 
 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Componentes Financeiros 

C2.2.17 Contribuidor: Copasa/Copanor 

Documento: NT CRE 12/2021 Seção e página: Seção 6.5 / página 26 

Resumo da Contribuição:  

A Copasa solicita adiamento das discussões sobre o mecanismo de compensação 
pelas diferenças nos ritmos de crescimento dos serviços de tratamento em relação aos de 
água e coleta de esgoto, ao menos até que sejam feitos estudos mais aprofundados sobre 
os custos unitários perspectivos, aderentes à operação do sistema após sua expansão 
desejada. 

Resposta:  

Contribuição não acatada. 

A Copasa justifica a solicitação do adiamento com base na falta de clareza e na percepção de 
inconsistências nas equações apresentadas para cálculo da referida compensação.  

Em relação à falta de clareza, a Arsae-MG apresentou na versão atualizada da nota técnica um exemplo 
numérico e um maior detalhamento do modelo para propiciar sua compreensão, além de uma planilha 
com a demonstração do cálculo.  

De todo modo, caso seja percebido algum erro posteriormente, este poderá ser corrigido, desde que 
não haja prejuízo à finalidade da compensação, explicitada de forma clara na Nota Técnica CRE 
15/2021: 

“(...) será calculada uma compensação pela diferença entre o custo do serviço de tratamento 
de esgotos em relação ao custo do serviço de abastecimento de água e do serviço de coleta de 
esgoto, na medida em que cada serviço expandir em ritmo diferente, dado que o faturamento 
adicional embutido nas tarifas de água e de esgoto para cobrir o custo do tratamento de esgoto 
estaria aquém ou além do necessário.” 

Quanto às inconsistências percebidas pela Copasa na Equação 13, a agência presta os seguintes 
esclarecimentos: 

(i) Sobre os componentes %tarifaT/A e %tarifaT/E serem construídos com base em estudos que não 
consideram diferenças futuras nos custos unitários dos serviços: 

Resposta: no modelo Price Cap, as diferenças futuras (durante o ciclo) nos custos unitários dos serviços 
são absorvidas pelo prestador. Conforme tratado na Nota Técnica CRE 01/2021: 

“Outro ponto fundamental de se esclarecer a respeito do modelo de regulação tarifária 
adotado pela Arsae-MG é o fato da tarifa ser construída com base no cenário observado, sem 
projetar as variações que poderão ocorrer ao longo do ciclo no nível e na qualidade do 
atendimento, no padrão de consumo dos usuários etc. Ou seja, inicialmente, as tarifas a 
serem cobradas por cada m³ de água utilizado são adequadas para o cenário observado no 
período de referência (geralmente os 12 meses anteriores ao início do novo ciclo). Ao longo 
do ciclo, pressupõe-se que, de forma global, a variação de custos em função da variação do 
cenário será automaticamente compensada por variações proporcionais no faturamento. Os 
fundamentos e os pontos de atenção relativos a esse pressuposto são discutidos abaixo. 

1 - Pressupõe-se que, em média, as variações no faturamento em função de variações no 
volume médio consumido por usuário provocarão variações proporcionais nos custos. Assim, 
se cada usuário passa a consumir mais água, por exemplo, o faturamento aumenta, mas os 
custos do prestador aumentam proporcionalmente, de forma equilibrada. O pressuposto 
desconsidera a existência de ganhos de escala e o efeito da progressividade das tarifas, mas 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Componentes Financeiros 

ambos os fatores causam impacto simétrico no caso de aumentos ou reduções do consumo 
médio, de modo que o efeito líquido pode ser neutro, ou pode beneficiar o prestador, ou 
prejudicá-lo. A Nota Técnica CRE 09/2021 sobre a Matriz de Riscos dispõe sobre a alocação 
do risco dessa variação do consumo médio. Tal risco deverá ser alocado ao prestador exceto 
nos casos em que houver variações que afetem o equilíbrio econômico-financeiro em 
decorrência de eventos extremos e/ou imprevisíveis, quando poderá ser compartilhado com 
o poder concedente. 

2 - Pressupõe-se que, em média, as variações nos custos em função da expansão do número 
de usuários atendidos com cada serviço provocarão variações proporcionais no faturamento. 
O pressuposto desconsidera a existência de ganhos de escala e a possibilidade de que o custo 
médio da expansão para novos municípios ou para áreas ainda não atendidas dentro dos 
municípios já atendidos seja diferente do custo médio observado no cenário de referência. 
Quanto a esta segunda possibilidade, é razoável imaginar que o custo médio da expansão 
seja mais alto que a referência das áreas já atendidas. Assim, estes dois fatores causam 
efeitos em sentido contrário, podendo se anular parcialmente. A alocação do risco da 
ocorrência de um cenário em que o faturamento adicional advindo da expansão seja 
significativamente maior ou menor que os custos adicionais é tratada na nota técnica sobre 
a Matriz de Riscos. 

3 - Pressupõe-se que o nível de qualidade da prestação dos serviços será mantido. Esta é uma 
falha reconhecida do modelo Price Cap, como já mencionado anteriormente, e existirá 
independentemente de haver ou não projeção dos custos e do mercado a serem observados 
no ciclo: ao ser incentivado a expandir a prestação dos serviços com o menor custo possível, 
o prestador pode ser impelido a reduzir a qualidade dos serviços. 

Daí a necessidade do monitoramento de indicadores de qualidade, com a aplicação de 
prêmios e punições tarifárias conforme desempenho. Para manter coerência com o modelo 
tarifário, o mecanismo de incentivo deve considerar as variações do nível de qualidade em 
relação ao nível observado no período de referência, para que o prestador não se aproveite 
da falha do modelo para lucrar com a piora da qualidade, nem deixe de buscar melhorias para 
evitar custos adicionais, operacionais ou de investimento.” 

Além disso, a contribuição da Copasa não apresentou concretamente os parâmetros ou os ajustes que, 
na visão do prestador, deveriam ser aplicados pela Arsae-MG para a melhor construção da equação.  

Portanto, para além dos argumentos apresentados acima, não há motivos para se alterar a proposta 
da Arsae-MG. 

No entanto, os percentuais apresentados para os componentes %tarifaT/A e %tarifaT/E, calculados com 
base em modelo hipotético, não correspondiam aos percebidos no cenário real, e foram corrigidos na 
versão atualizada da nota técnica. Assim, as parcelas da tarifa de água e da tarifa de esgoto (tarifas 
base) destinadas à cobertura dos custos do tratamento de esgoto são, respectivamente: 10,604% e 
19,223%. O cálculo desses percentuais é explicado na nota técnica e detalhado na planilha 
“Demonstracao_compensacao_expansao_esgoto”, publicada no site da Arsae-MG na página da 
consulta pública. 

(ii) Sobre os fatores FatA e FatE considerarem uma base de dados frágil, impactada pela mudança 
no perfil de consumo decorrente dos efeitos da pandemia: 

Resposta: a base de dados é a mesma utilizada para a definição do mercado de referência para o cálculo 
da revisão, que não pode ser simplesmente postergado. Ajustes porventura necessários para definição 
do mercado de referência da revisão também serão considerados para o mercado utilizado no cálculo 
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dos referidos termos da equação. E, mais uma vez, a Copasa não apresentou qualquer outro elemento 
concreto para ajuste da proposta feita pela Arsae-MG. 

 

TEMA: Componentes Financeiros 

C2.2.18 Contribuidor: Copasa 

Documento: NT CRE 12/2021 Seção e página: Seção 6.8 / páginas 28, 29 

Resumo da Contribuição:  

A Copasa entende que não há razoabilidade em limitar os Componentes Financeiros 
e solicita que a proposta de limitação não seja mantida. 

Caso contrário, a Arsae mantenha a limitação dos Componentes Financeiros, a Copasa 
solicita que o custo destas compensações seja atualizado pelo WACC e não pela Selic. 

Resposta:  

Contribuição acatada. 

A Arsae-MG irá retirar a limitação dos componentes financeiros das regras dos reajustes do próximo 
ciclo tarifário. 

 

TEMA: Risco de Mercado 

C2.2.19 Contribuidor: Copasa 

Documento: NT CRE 12/2021 Seção e página: Inclusão 

Resumo da Contribuição:  

A Copasa solicita que a Arsae mantenha os critérios para o compartilhamento de risco 
de mercado para casos que impliquem em Revisões Tarifárias Extraordinárias, conforme 
determinado na RTP de 2017. 

Resposta:  

Contribuição não acatada. 

O risco de mercado definido na Revisão Tarifária de 2017 se relacionava aos riscos de variação da 
demanda. 

Esse risco está contemplado na nova Matriz de Risco apresentada pela Arsae-MG, conforme seção ”5.5. 
Riscos de Demanda” da Nota Técnica CRE 09/2021.  

Nela, a agência prevê que o risco de demanda é, via de regra, considerado risco do negócio, seja para 
variações positivas ou negativa, uma vez que o concessionário tem mais capacidade de gestão sobre o 
tema.  

Porém, há exceções para os casos que ocorram variações extremas por fato do príncipe ou razões de 
força maior. Se essas variações implicarem perda do equilíbrio econômico-financeiro da prestação do 
serviço, a Arsae-MG fará revisão tarifária extraordinária, estabelecendo, dessa maneira, algum 
compartilhamento do risco. 
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Assim, a partir desta revisão tarifária a agência alterou a metodologia de compartilhamento de riscos 
relacionado às variações de demanda e levará em conta o motivo causador da variação.  

Alterações de demanda causadas por mudanças de hábito serão risco do prestador, enquanto aquelas 
causadas em decorrência de fato do príncipe, serão alocadas ao Poder Concedente.  

Já em casos de força maior, está previsto o compartilhamento do risco.  

Dessa forma, o critério de compartilhamento de risco determinado na RTP 2017 não é adequado à luz 
da matriz de risco que será utilizada a partir da RTP 2021, pois não considera o motivo causador da 
variação de demanda. 

Ressalta-se que, no próximo ciclo tarifário, qualquer variação da demanda, mesmo em vista de 
mudança de padrão de consumo dos usuários, que afete o equilíbrio econômico-financeiro da 
prestação, poderá ensejar o pedido do reequilíbrio pelo prestador.  

Verificado o desequilíbrio e atendidas às regras da NT CRE 09/2021, a Arsae-MG reequilibrará as tarifas, 
devendo, em momento posterior, quando já não houver prejuízo à continuidade da prestação dos 
serviços conforme parâmetros estabelecidos, ser feito um ajuste em sentido contrário, caso a mudança 
tarifária tenha sido provocada por risco alocado ao prestador. 

A Arsae-MG pretende, futuramente, definir o que será considerado um “desequilíbrio econômico-
financeiro da prestação dos serviços”. Para isso serão estudados parâmetros a serem utilizados para a 
avaliação desse desequilíbrio que podem, por exemplo, estar relacionados à geração de recursos para 
uma capacidade de investimentos mínima ou a indicadores financeiros do prestador. A adoção desses 
parâmetros será discutida em momento posterior. 

 

2.3. Resultado da 3ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) da Copanor 

TEMA: Custos Operacionais 

C2.3.1 Participante: Copanor  

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 13/2021 

Seção e página: seção 6 / páginas 11-12 

Resumo da contribuição: 

Sugere-se: (i) a gradual inserção das despesas com manutenção nos custos operacionais que formam a 
Receita Tarifária da Copanor, de forma a se evitar um possível brusco aumento tarifário quando da 
extinção do subsídio inter-regional da Copasa à Copanor; e (ii) a adição de um fee de operação à Receita 
Requerida, a fim de assegurar uma justa remuneração pela prestação dos serviços e corrigir a situação 
de déficits estruturais da Copanor. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

(i) Conforme manifestado anteriormente, em especial na resposta à contribuição C2.1.1 do Relatório 
Técnico CRE 02/2021, a 3ª Revisão Tarifária Periódica da Copanor resultará em aumento expressivo das 
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tarifas da companhia, de forma que não repassará os custos de manutenção nas tarifas neste 
momento, pois representaria impacto ainda maior.  

A Arsae-MG realizará revisões tarifárias anuais para a Copanor, quando a inclusão dos gastos com 
manutenção nas tarifas da Copanor poderá ser considerada. 

(ii) A contribuição é a mesma apresentada pela Copasa na Audiência Pública 35/2020.  

A posição da Arsae-MG é a mesma manifestada na Contribuição C2.1.2, do Relatório Técnico CRE 
02/2021. 

 

TEMA: Repasse Tarifário para Fundos Municipais de Saneamento Básico 

C2.3.2 Participante: Copanor  

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 13/2021 

Seção e página: seção 8.1 / página 13 

Resumo da contribuição: 

Sugere-se que os valores do repasse aos Fundos Municipais de Saneamento Básico sejam separados da 
Receita Requerida, sendo adicionados à tabela tarifária apenas para os municípios que possuem fundos 
habilitados, assim como faz a Aneel com a cobrança da CIP/COSIP. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Justificativa está presente na resposta da contribuição C2.1.4 

 

TEMA: Receitas Irrecuperáveis 

C2.3.3 Participante: Copanor  

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 13/2021 

Seção e página: seção 10 / página 18 

Resumo da contribuição: 

Sugere-se que seja inserida uma faixa de inadimplência cujos riscos estariam associados à Copanor e 
que, ao ultrapassar o limite, seja acionado mecanismo de avaliação e compensação em função do 
aumento da inadimplência estrutural causado pelo cenário da pandemia da COVID-19, ou que, caso a 
Arsae mantenha o posicionamento das respostas à AP 35/2020, a agência ao menos esclareça qual ação 
pretende adotar caso esse risco se manifeste.  

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Assim como feito para a Copasa na resposta à contribuição 2.1.12, foi criado gráfico para a Copanor 
com as médias dos pontos de aging de dois períodos distintos, um anterior à Covid-19 e outro com a 
pandemia. A linha laranja representa o período em que está ocorrendo a Covid, com os dados dos 
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meses de março de 2020 a fevereiro de 2021. Já a linha azul representa o período anterior à pandemia, 
com os dados de março de 2019 a fevereiro de 2020. Observando o gráfico, é possível perceber que o 
período entre o 3º e o 13º mês do ciclo parece ter apresentado as maiores variações positivas para a 
Copanor, girando em média em torno de 2,53 p.p.  

Para melhor percepção do tema foi realizado o gráfico abaixo com as médias dos pontos de aging de 
dois períodos distintos, um anterior à Covid-19 e outro com a pandemia. A linha laranja representa o 
período da Covid, com os dados dos meses de março de 2020 a fevereiro de 2021. Já a linha azul 
representa o período anterior à pandemia, com os dados de março de 2019 a fevereiro de 2020. 
Observando o gráfico é possível perceber que o período entre o 3º e o 13º mês do ciclo parece ter 
apresentado as maiores oscilações positivas, girando em média em torno de 2,53 p.p, com os meses 
posteriores apresentando certa neutralidade ou até mesmo oscilações negativas. 

Gráfico 2 – Percentual de Inadimplência – Aging 

 

Entretanto, assim como ocorreu para a Copasa, apesar do pequeno aumento da inadimplência no curto 
prazo, a pandemia parece não ter afetado os valores de saldo de caixa e equivalentes de caixa da 
Copanor.  

Em março de 2020, o caixa deste prestador parecia girar em torno de R$18,77 milhões. Um ano depois, 
em março de 2021, o caixa do prestador havia crescido aproximadamente 88%, totalizando cerca de 
R$ 35,33 milhões. A partir destes resultados, conclui-se que até o momento a pandemia não parece ter 
afetado de forma significativa a inadimplência deste prestador, a fim de justificar alguma modificação 
na forma de cálculo das Receitas Irrecuperáveis. 

Ainda, sobre os riscos de inadimplência causados pela pandemia, a Arsae-MG procura reforçar o que já 
foi apresentado na Nota Técnica CRE 09/2021 e a resposta dada no Relatório Técnico CRE 02/2021. 
Eventos fora do controle dos prestadores, como é o caso da pandemia de Covid-19, são considerados, 
para todos os itens, dentro do tópico de Caso Fortuito ou Força Maior. Sendo assim, caso seja 
comprovado que a pandemia impactou de forma significativa o equilíbrio econômico-financeiro do 
prestador, prejudicando a continuidade da prestação do serviço em nível e qualidade aceitáveis, poderá 
ser realizada uma revisão tarifária extraordinária.  

Cabe lembrar também que devido a pandemia da Covid-19, a Arsae-MG homologou uma série de ações 
que tinham como objetivo mitigar os impactos causados pela pandemia do Covid-19 aos usuários dos 
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serviços prestados pela Copanor. No momento de homologação, ficou acordado que eventuais perdas 
financeiras e econômicas decorrentes das medidas adotadas seriam compensadas no momento desta 
revisão tarifária, entretanto até o momento de confecção desta resposta a Copanor não havia enviado 
à Arsae-MG as informações necessárias para avaliação e comprovação destas perdas. 

 

TEMA: Receitas Irrecuperáveis 

C2.3.4 Participante: Copanor  

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 13/2021 

Seção e página: seção 10 / página 18 

Resumo da contribuição: 

Sugere-se que o aging seja calculado por categoria de usuário e que o índice encontrado seja 
ponderado pelos novos pesos das categorias após alterações na estrutura tarifária, de forma que o 
procedimento seja realizado a partir dos seguintes passos: 

a) Cálculo do aging por categoria a partir das médias encontradas nos retratos trimestrais 
(mar/19, jun/19, set/19, dez/19, mar/20, jun/20, set/20 e dez/20); 

b) Identificação da participação esperada de cada categoria na Receita Tarifária após alterações 
na Estrutura Tarifária; 

c) Cálculo do aging da 3ª RTP da Copanor como a média ponderada dos índices identificados em 
a), ponderados pelos pesos identificados em b). 

Resposta: 

Contribuição não acatada 

Em sua sugestão, a Copanor faz apenas uma contribuição de critério metodológico, sem embasar qual 
seriam as possíveis melhorias que justificariam a modificação da metodologia de cálculo das Receitas 
Irrecuperáveis do prestador.  

Além disso, na audiência 35/2020, quando foram discutidas as metodologias sem a observação direta 
dos resultados que serão observados no final da revisão, a Copanor não fez nenhuma contribuição no 
sentido da contribuição C2.3.4.  

 

TEMA: Outras Receitas 

C2.3.5 Participante: Copanor  

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 13/2021 

Seção e página: seção 11 / página 19 

Resumo da contribuição: 

Sugere-se que as receitas de ressarcimento por danos de terceiros não sejam revertidas à modicidade 
tarifária e possam ser destinadas à reposição de ativos danificados. 

Resposta: 
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Contribuição não acatada. 

Esta contribuição se refere ao escopo da fase anterior deste processo de revisão tarifária (Audiência 
Pública 35/2021), não devendo ser apreciada nesta fase. 

De todo modo, ressalta-se que os custos de reposição de ativos são cobertos pelas tarifas, seja via 
remuneração e amortização no caso dos ativos financiados por recursos próprios, ou pelos recursos do 
Subsídio Copanor. O argumento de que a destinação das receitas de ressarcimentos à reposição de 
ativos danificados permitiria um aumento dos investimentos em expansão e que o contrário prejudica 
essa expansão é inválido, visto que a controladora pode aumentar os aportes de capital para 
investimentos na Copanor livremente, e receber em contrapartida a devida remuneração e 
amortização desses investimentos, assim como será feito para essa revisão tarifária da Copanor. Além 
disso, a Arsae-MG irá manter revisões tarifárias anuais, o que reforça a possibilidade de 
reconhecimento dos valores investidos nas tarifas da Copanor até o limite estabelecido por lei. 

Finalmente, a argumentação apresentada pela Copanor não apresentou elementos que mudassem o 
entendimento da Arsae-MG a respeito do ganho extra que a companhia obteria caso fosse estabelecida 
a manutenção para a Copanor de algum valor relacionado a ressarcimentos de danos causados por 
terceiros. 

 

TEMA: Estrutura Tarifária 

C2.3.6 Participante: Copanor  

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 13/2021 

Seção e página: seção 16 / páginas 31 e 32 

Resumo da contribuição: 

Sugere-se que seja mantida a lógica atual para cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário, com 
tarifas de esgoto abertas entre coleta-afastamento (EDC) e tratamento-disposição final de efluentes 
(EDT). As tarifas de esgotamento estático continuariam sendo 30% das tarifas de abastecimento de 
água.  

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Para melhor atender aos preceitos dispostos no §7º do art. 1º da Lei nº 16.698/2007, que estabelecem 
que as tarifas da Copanor não podem ser superiores às da Copasa, a agência entende que a relação 
definida para as tarifas de esgoto da Copasa deve ser aplicada também à Copanor. 

Conforme explicado detalhadamente na resposta à contribuição da Copasa C2.1.18, a agência entende, 
por diversas razões, que a tarifa única de esgoto é a mais adequada no momento. 

Com relação às tarifas de esgotamento estático, elas continuarão sendo 30% das tarifas de 
abastecimento de água. 
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C2.3.7 Participante: Copanor  

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 13/2021 

Seção e página: seção 16.1 / página 32 

Resumo da contribuição: 

Sugere-se a limitação dos níveis de subsídios à categoria residencial social ao consumo mínimo de 
subsistência familiar, entendido como 10 m³/economia/mês (já arredondado para cima). 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

As justificativas estão presentes na resposta da contribuição C2.1.19. 

 

TEMA: Tarifa Social 

C2.3.8 Participante: Copanor  

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 13/2021 

Seção e página: seção 16.1 / página 32 

Resumo da contribuição: 

Sugere-se condicionar a permanência dos usuários na categoria social à sua adimplência junto à 
Copanor. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

As justificativas estão presentes na resposta da contribuição C2.1.20. 

 

TEMA: Estrutura Tarifária 

C2.3.9 Participante: Copanor  

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 13/2021 

Seção e página: seção 17 / páginas 38 e 39 

Resumo da contribuição: 

Sugere-se incrementos das tarifas da Copanor para se aproximarem das tarifas praticadas pela Copasa, 
sem, contudo, que as superem, atendendo assim aos preceitos dispostos no §7º do art. 1º da Lei nº 
16.698/2007. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 
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A interpretação da agência com relação aos preceitos dispostos no §7º do art. 1º da Lei nº 6.698/2007, 
é a de que, embora a lei aborde tarifas, o referido parágrafo se refere às faturas, que é o que de fato 
importa para os usuários.  

Como a própria Copanor salientou, há diferenças entre as faixas tarifárias de Copasa e Copanor, 
tornando pouco razoável uma comparação de tarifas. Por esse motivo, a agência mantém seu 
entendimento de avaliar se as faturas finais da Copanor estão ultrapassando as da Copasa, se 
comprometendo a não permitir que isso aconteça, de modo a não ferir a lei. 

Ressalta-se que em sua contribuição, a Copanor propõe aumento das tarifas residenciais e não 
residenciais em todas as faixas de consumo, e propõe aumentos na tarifa fixa e na primeira faixa da 
categoria social, isto é, aumentos para todos, exceto consumos sociais a partir de 3m³. 

Se a contribuição do prestador fosse levada adiante, apenas usuários sociais a partir de tal volume 
sofreriam reduções em suas tarifas para compensar um aumento em todas as outras faixas das demais 
categorias. 

Entretanto, ao mesmo tempo, o prestador solicita que as tarifas sociais se equivalham às residenciais 
a partir de 10m³, mostrando que não é favorável a aumentos de subsídios para a categoria. Mais uma 
vez, o prestador faz uma contribuição em que solicita modificações contraditórias e inconciliáveis.   

Por fim, salienta-se que o prestador propôs aumentos na tarifa fixa e primeira faixa social, “desde que 
não comprometa a capacidade de pagamento dessas economias”. Conforme NT CRE 13/2021, o 
indicador da categoria já está extremamente extrapolado, alcançando o percentual de 6,80%, não 
sendo possível qualquer aumento na categoria sem extrapolação do indicador. 

 

TEMA: Programas Especiais 

C2.3.10 Participante: Copanor  

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 13/2021 

Seção e página: seção 9 / página 14 

Resumo da contribuição: 

Sugere-se que a Arsae avalie nesta RTP se a capacidade de pagamento dos usuários atendidos pela 
empresa comporta redução dos subsídios inter-regionais dos usuários da Copasa aos da Copanor. 

Resposta: 

Levando em conta o índice da Revisão Tarifária sem a inclusão de parte do subsídio inter-regional nas 
tarifas da Copanor, seria necessário que o subsídio à categoria social fosse em torno de 59% 
(atualmente o subsídio é de 40%) com relação às tarifas residenciais para que o indicador de capacidade 
de pagamento da categoria ficasse abaixo de 5%. Para que isso fosse atingido, seriam causados 
impactos finais de até 61% nas tarifas residenciais dos usuários com água e coleta e 22% nas tarifas dos 
usuários só de água. 

Se incluído parte do subsídio inter-regional (manutenção) nas tarifas da Copanor, o subsídio à categoria 
social teria que aumentar para 65%, levando a impactos finais de até 80% nas tarifas residenciais dos 
usuários com água e coleta e 36% nas tarifas dos usuários só de água. Considerando o ETM já elevado 
de 10,79% e os altos impactos causados nas tarifas dos usuários, a agência entende que o subsídio 
inter-regional deve ser mantido na tarifa da Copasa. 

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


 

 

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

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

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

82 

TEMA: Programas Especiais 

As tabelas abaixo ilustram os impactos que seriam sentidos por usuários residenciais e sociais de água 
e de água e coleta nas duas situações descritas:  

 

Tabela - Faturas Residenciais no cenário em que há respeito à capacidade de pagamento (59% de subsídio à 
categoria social), sem a inserção na tarifa do montante referente à manutenção 

 

 

Tabela - Faturas Sociais no cenário em que há respeito à capacidade de pagamento (59% de subsídio à categoria 
social), sem a inserção na tarifa do montante referente à manutenção 

 

 

 

Tabela - Faturas Residenciais no cenário em que há respeito à capacidade de pagamento (65% de subsídio à 
categoria social), com a inserção na tarifa do montante referente à manutenção 

 

 

 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Programas Especiais 

Tabela - Faturas Sociais no cenário em que há respeito à capacidade de pagamento (65% de subsídio à categoria 
social), com a inserção na tarifa do montante referente à manutenção 

 

 

 

TEMA: Fator X 

C2.3.11 Participante: Copanor  

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 13/2021 

Seção e página: seção 19 / página 41 

Resumo da contribuição: 

Sugere-se o adiamento da aplicação do Fator X até que a proposta da Arsae esteja amadurecida e que 
sejam finalizadas as discussões necessárias para a definição de metas coerentes e factíveis com a 
realidade da empresa e de novos menus de contrato. 

(i) a revisão das metas dos indicadores IQS e ITE, de forma a adequá-las à capacidade da empresa de 
obter recursos para expansão e aumento da qualidade dos serviços;  

(ii) o desenho de novos menus de metas para o Fator de Qualidade e para o ITE, a fim de fornecer 
penalidades e bônus coerentes com os esforços da Companhia e com sua realidade econômico-
financeira; e 
 
(iii) que a aplicação do Fator X seja adiada para um momento posterior à revisão de 2022, com o intuito 
de garantir tempo hábil e suficiente para discussões qualificadas acerca da definição das novas metas 
e menus. 
 

Resposta: 

Proposta parcialmente acatada 

Ao contrário do que foi falado pela Copanor em sua contribuição, ao calcular as tarifas para este 
prestador, a Arsae-MG garante a cobertura de todos os custos operacionais incorridos, salvo os gastos 
com manutenção que são custeados pelo subsídio inter-regional.  

Além disso, nesta revisão tarifária, a Arsae-MG passou a incluir no cálculo das tarifas a remuneração e 
amortização dos investimentos realizados pela Copasa na subsidiária com recursos onerosos.  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Fator X 

Finalmente, a construção das tarifas da Copanor não pode se dar mais sem a percepção da qualidade 
do serviço, algo historicamente discutido com a Copanor e com a sociedade nas outras revisões 
tarifárias. 

Sendo assim, a falta de recursos não pode ser usada como justificativa para a não expansão do serviço, 
a melhoria da sua qualidade e para um alinhamento da tarifa à qualidade do serviço prestado. 

Apesar disso, devido à grande inconsistência nas entregas das informações de Eficiência de Remoção 
de DBO (ERD), assim como a baixa qualidade11 daqueles dados que chegaram a ser entregues, a Arsae-
MG definiu por retirar o indicador ERD do cálculo do Índice de Qualidade do Serviço (IQS) que será 
aplicado na Revisão de 2022. O peso definido para este indicador foi distribuído entre os demais 
indicadores que compõe o IQS e uma nova meta central foi calculada e apresentada na NT CRE 16/2021. 

Ainda assim, se o prestador continuar considerando que as metas centrais estabelecidas para o próximo 
ano estão muito desafiadoras, ele poderá ajustar seu risco ao escolher metas abaixo da meta central. 
No menu abaixo, foram destacadas em vermelho algumas metas que atendem a essas condições, 
porém a Copanor também pode optar por uma meta intermediária, de tal forma que os incentivos 
serão definidos por interpolação dos valores do menu exposto. A Copanor terá até 31 de julho deste 
ano para enviar à Arsae-MG a meta escolhida para a Revisão de 2022 com base no menu publicado na 
NT CRE 16/2021. 

Quadro - Menu de metas e incentivos tarifários ao aumento do Índice de Qualidade do Serviço – 
Copanor 

 

Nas próximas revisões, a partir de 2023, o ERD voltará a fazer parte do cálculo do IQS. A Copanor terá 
os próximos 6 meses para entregar informações consistentes e no formato solicitado12. Caso a Copanor 
continue a não entregar as informações de ERD para alguns municípios, a eficiência de remoção de DBO 
destas localidades será considerada igual a zero para o cálculo do indicador global.  

Quanto ao valor da meta apresentada para o ITE, a Arsae-MG entende que o valor de 3,5 p.p. está 
dentro da capacidade operacional da Copanor, uma vez que do ano de 2019 para o de 2020 este 

 
11 Várias localidades atendidas com o serviço de EDT não tiveram suas informações sobre o ERD preenchidas na base OP08, de 
tal forma que a Copanor apresentou valores mensais de ERD para apenas 16,12% das economias atendidas com o serviço de 
tratamento. 
12 Adaptar a OP08 para que as informações de eficiência sejam calculadas por município - atualmente uma ETE que atende mais 
de um município fica associada apenas ao município em que está localizada.  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Fator X 

prestador conseguiu elevar seu ITE em 4,3 p.p. Também é importante destacar que o valor estabelecido 
para a Copanor será necessariamente superior ao da Copasa, uma vez que a subsidiária está mais 
distante da meta estabelecida pelo Marco Legal do Saneamento.  

Ainda assim, a Arsae-MG entende que o cálculo desta meta pode ser revisto, uma vez que a Lei Federal 
nº 14.026/2020 estabelece em seu artigo 11º, parágrafo 3º que “as metas de universalização deverão 
ser calculadas de maneira proporcional no período compreendido entre a assinatura do contrato ou do 
termo aditivo e o prazo previsto no caput deste artigo”.  

Sendo assim, a agência passará a adotar o modelo de crescimento linear para o cálculo. Ou seja, 
levando em consideração que o prestador precisa atingir percentual de 90% para este indicador até 
2039 e que em 2020 o valor de ITE calculado para a Copanor foi igual a 28,45%, será necessário 
crescimento de 3,24 p.p ao ano. 

Finalmente, como estabelecido pela Arsae-MG, a Copanor passará por revisões tarifárias anuais. Dessa 
forma, o prestador terá oportunidades anuais para apresentar de forma fundamentada contribuições 
para eventual calibragem das metas e dos incentivos. 

 

TEMA: Fator X 

C2.3.12 Participante: Copanor  

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 13/2021 

Seção e página: seção 19.2 / página 46 

Resumo da contribuição: 

Sugere-se que o indicador seja associado ao provimento de informação de ERD e que as metas sejam 
propostas mediante histórico de ERD em revisões tarifárias futuras quando o tema estiver 
amadurecido. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada  

As diretrizes para envio de informações pelos prestadores são bem claras e foram estabelecidas pela 
Resolução Arsae-MG 114/2018, tendo entrado em vigor ao final de março/2019. Através desta 
resolução fica estabelecido que a Copanor deve entregar mensalmente para a Arsae-MG informações 
para o monitoramento do tratamento de esgoto (OP08), estando incluídos nesta base dados referentes 
à Eficiência de Remoção de DBO (ERD) da companhia.  

Transcorridos mais de dois anos desde a entrada em vigor da referida Resolução, as informações 
repassadas pela Copanor por meio da OP08 ainda são incompletas e impossibilitam uma avaliação 
apropriada da qualidade do serviço de tratamento de esgoto prestado. Dessa forma, a Arsae-MG não 
incluirá o indicador de ERD no Índice de Qualidade do Serviço da Copanor, redistribuindo os pesos dos 
demais indicadores para o cálculo do índice. Ressalta-se que fica mantida a aplicação do Fator de 
Qualidade com o IQS sendo mensurado a partir dos seis outros indicadores de qualidade. 

A Arsae-MG estabelecerá em conjunto com a Copanor um cronograma para a regularização do envio 
da OP08 com informações completas e consistentes, que permitam o cálculo do indicador de ERD com 
uso de dados com referência pelo menos a partir de janeiro de 2022 e sua inclusão na próxima revisão 
tarifária. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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3. CONSOLIDAÇÃO DAS RESPOSTAS ÀS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

VIA AUDIÊNCIA PÚBLICA 37/2021 

TEMA:  Prestação de Serviço 

C.3.1 Participante: José Ferreira (Prefeitura de Vazante) 

Resumo da contribuição: 

Apresenta as seguintes considerações e informa: (i) Ausência de transparência da Copasa; (ii) Cobrança 
indevida da taxa de esgoto; (iii) Três ações tramitam devido a ineficiência dos serviços prestados, uma 
inclusive reivindicando a anulação do contrato.  

Resposta: 

A Arsae-MG tem buscado promover a transparência da Copasa e demais prestadores regulados em sua 
competência de órgão regulador.  

Alguns exemplos são as exigências de publicização de informações quanto a qualidade da prestação 
dos serviços de esgotamento sanitário, devendo ter informações atualizadas em seu sítio eletrônico 
sobre as ETEs por município, a eficiência do tratamento e os corpos receptores de esgoto, conforme 
Res. Arsae-MG 131/2019.  

A Arsae-MG também exige que a os prestadores publiquem em seus sites informações relacionadas às 
ações de proteção e preservação de mananciais.  

Outra importante medida regulatória de transparência é a exigência das informações que devem 
constar nas faturas dos usuários como informações mensais sobre a qualidade da água para consumo 
humano, avisos de reajustes e revisões tarifária, endereço eletrônico do prestador entre outras. 

Além das exigências de publicação dessas e outras informações estabelecidas pela Arsae-MG, a Copasa 
deve seguir leis e regulamentos de outros órgãos quanto a disponibilização das informações como a Lei 
de Acesso à Informação e as regras da CVM, uma vez que se trata de empresa listada na bolsa de 
valores. 

Caso o usuário tenha dificuldade para acessar alguma informação do prestador de caráter público ou 
relacionada a sua fatura ele deve procurar os canais de atendimento dos prestadores e, caso não seja 
resolvido, a ouvidoria do mesmo prestador. Se o problema continuar ele pode acessar a Ouvidoria da 
Arsae-MG pelo telefone 0800 031 92 93 ou pelo canal eletrônico do MG-OUV. 

Em relação às cobranças indevidas, a Arsae-MG avaliará a condição atual do faturamento no município 
de Vazante com as suas equipes de fiscalização. 

As reclamações em relação aos serviços prestados serão encaminhadas aos setores responsáveis 
dentro da Arsae-MG 

 

 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA:  Prestação de Serviço 

C.3.2 
Participante: Ângela Azevedo (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Três 
Corações) 

Resumo da contribuição: 

Apresenta as seguintes considerações: (i) Postergação de mais de 10 anos na construção da ETE, além 
disso, foi inaugurada incompleta; (ii) Péssima prestação de serviços e danos ambientais devido os 
esgotos não tratados adequadamente; (iii) Não há atendimento adequado às reivindicações da 
população; (iv) Dificuldade de contato com a Copasa e com a Arsae. 
 

Resposta: 

Caso o usuário tenha dificuldade para acessar alguma informação do prestador de caráter público ou 
relacionada a sua fatura ou caso ele tenha alguma manifestação ou reclamação sobre o serviço, ele 
deve procurar os canais de atendimento dos prestadores e, caso não seja resolvido, a ouvidoria do 
mesmo prestador. Se o problema continuar ele pode acessar a Ouvidoria da Arsae-MG pelo telefone 
0800 031 92 93 ou pelo canal eletrônico do MG-OUV. 

As reclamações em relação aos serviços prestados serão encaminhadas aos setores responsáveis 
dentro da Arsae-MG. 

 

TEMA:  Unificação das Tarifas de Esgoto 

C.3.3 Participante: Pedro Ferreira 

Resumo da contribuição: 

Deseja saber o que a Arsae está fazendo para evitar o congelamento do tratamento de esgoto em Minas 
Gerais, além do Fator X, visto que na visão do contribuinte a diferenciação entre tarifas de coleta e 
tratamento seria um incentivo para evitar esse congelamento. A situação o preocupa bastante, devido 
a situação do Norte e Nordeste de Minas. 

Resposta: 

A agência optou por uma tarifa em que metade do custo de tratamento seja subsidiado pelas tarifas 
de água e metade seja incorporado às tarifas de esgoto, de modo que o percentual final ficasse em 
74%.  
 
Na visão da agência, esse é o modelo que atenua os problemas percebidos pela cobrança separada dos 
serviços de coleta e tratamento, que aumenta a aderência das tarifas aos custos dos serviços de esgoto, 
em especial, dos serviços de coleta, e que minimiza os impactos para os usuários dos serviços de 
abastecimento de água.  

Junto à mudança da estrutura tarifária, a agência está criando um mecanismo para compensar o 
prestador pela expansão do serviço de tratamento de esgoto em ritmo diferente da expansão dos 
serviços de água e coleta de esgoto. Desse modo, o prestador terá seus custos de tratamento 
normalmente cobertos pelas tarifas apenas na medida em que investir em tratamento. Esse mecanismo 
complementar se torna ainda mais importante neste modelo de cobrança dada a necessidade de 
expansão acelerada dos serviços de tratamento de esgoto imposta pelo novo marco legal do 
saneamento. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA:  Unificação das Tarifas de Esgoto 

Além dele, há o Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário, que estabelece bônus 
e penalidades tarifárias com o objetivo de incentivar o prestador a aumentar os níveis de tratamento 
de esgoto. 

Assim, considerando a imposição de prazos para a universalização do saneamento pelo marco legal do 
saneamento, o Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário e a criação, nesta revisão 
tarifária, da compensação para que os custos do prestador com tratamento de esgoto sejam cobertos 
pelas tarifas, verifica-se que há incentivos adequados para que o prestador acelere seus investimentos 
e a expansão do serviço de tratamento de esgoto. 

 

TEMA:  Prestação de Serviço e Estrutura Tarifária 

C.3.4 
Participante: Carla Fernanda de Araújo e Edilson Almeida (Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Diamantina) 

Resumo da contribuição: 

Apresenta as seguintes considerações: (i) Na cidade há a cobertura de apenas 33% dos serviços e há a 
cobrança de 100% da tarifa de água relativa ao esgoto; (ii) Dúvidas relativas ao início da vigência das 
novas tarifas, se será em 2021 ou 2022; (iii) Quais serão os possíveis aumentos na tarifa de esgoto, 
devido a unificação, uma vez que há pouca cobertura na cidade. 
 

Resposta: 

O regime tarifário definido pela agência para a Copasa, conhecido como ‘subsídio cruzado’, determina 
tarifa única em todo o estado, de modo que municípios superavitários subsidiem municípios 
deficitários.  
 
Adicionalmente, no caso da Copanor, há também o subsídio inter-regional em que há aportes da 
Copasa para financiar os investimento e custos de manutenção da subsidiária, sendo que este subsídio 
é repassado às tarifas dos usuários da Copasa. 

Assim sendo, a tarifa da área de Diamantina atendida pela Copasa é a mesma daquela praticada em 
qualquer outro município atendido pela empresa. Atualmente, a tarifa de coleta de esgoto de todos os 
municípios corresponde a 25% da tarifa de água, enquanto a tarifa de tratamento corresponde a 100%.  
Analogamente, a tarifa da área do município atendido pela Copanor é a mesma da praticada em 
qualquer localidade atendido pela subsidiária. 

É bom salientar que, em um mesmo município, pode haver cobrança por coleta e por tratamento, a 
depender do serviço prestado para o usuário. Ou seja, não há necessidade de que 100% do esgoto do 
município seja tratado para haver cobrança da tarifa no município. Aqueles que recebem o serviço de 
coleta pagam pela coleta e aqueles que recebem o serviço de tratamento pagam pelo tratamento.  

Entretanto, a partir desta Revisão Tarifária, não mais haverá diferenciação entre as tarifas de coleta e 
tratamento, de modo que independentemente do serviço, a tarifa de esgoto cobrada corresponderá a 
74% do valor da tarifa de água. 

De todo modo, a Arsae-MG avaliará a condição atual do faturamento no município de Diamantina com 
as suas equipes de fiscalização. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA:  Prestação de Serviço e Estrutura Tarifária 

Ressalta-se, ainda, que, nesta revisão tarifária, a agência optou por adotar uma tarifa única de esgoto 
em que metade do custo de tratamento seja subsidiado pelas tarifas de água e metade seja incorporado 
às tarifas de esgoto, resultando em um percentual de esgoto de 74% do valor das tarifas de água.  

As novas tarifas definidas a partir da 2ª Revisão Tarifária Ordinária da Copasa e da 3ª Revisão Tarifária 
Ordinária da Copanor terão vigência a partir de 1º de agosto de 2021 

Em geral, a nova estrutura tarifária com adoção da tarifa única de esgoto resultará em quedas das 
tarifas de esgoto para usuários que atualmente pagam pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto 
e elevação das tarifas para usuários que atualmente pagam pelo serviço de coleta.  

As notas técnicas CRE 14 e 16/2021, presentes no site da Arsae-MG, demonstram os impactos tarifários 
para os usuários da Copasa e da Copanor a depender do volume consumido, categoria e tipo de serviço 
prestado. 

 

TEMA:  Prestação de Serviço e Estrutura Tarifária 

C.3.5 Participante: Eduardo Henrique de Azevedo (Prefeitura de Divinópolis) 

Resumo da contribuição: 

Apresenta as seguintes considerações: (i) Revisão Tarifária vai onerar muito a população, uma vez que 
mais de 80% da população só possui coleta de esgoto; (ii) Copasa possui apenas uma ETE operante na 
cidade, menos do que havia sido combinado previamente; (iii) Pede a reavaliação da tarifa devido a 
característica do serviço prestado. 

Resposta: 

Atualmente, os usuários contemplados apenas com o serviço de coleta pagam tarifas subsidiadas, isto 
é, abaixo do custo necessário para a cobertura do serviço, de modo que é justificável que haja um 
aumento na tarifa destes usuários para que não mais sejam subsidiados.  
No caso, a tarifa de EDC atual representa 25% da tarifa de água, sendo que o seu custo do serviço de 
coleta e afastamento de esgoto representa algo em torno de 68% do custo médio do abastecimento 
de água. 

Apesar de compreender o argumento de que não se deve cobrar tarifas iguais por serviços diferentes, 
a agência entende que, para a cobrança de tarifas de saneamento, o raciocínio deve ser um pouco 
diferente, na medida em que há diferenças entre percepção do benefício a depender do serviço 
prestado.  

No caso dos serviços de coleta e afastamento, o que se observa é que há percepção individual do 
benefício referente ao serviço prestado, ou seja, faz sentido que o usuário que recebe o serviço pague 
pelo custo da prestação.  

Por outro lado, o tratamento dos esgotos gera um benefício coletivo, sentido por todos, de modo que 
seria razoável que não só os usuários que têm o esgoto tratado paguem por ele.  

Ao mesmo tempo, não é raro que municípios com altos índices de tratamento recebam em seus rios 
esgotos não tratados de outros municípios, de modo que os usuários pagam tarifas mais elevadas 
quando na verdade não percebem benefício algum, pelo contrário, são prejudicados pelo não 
tratamento de município vizinho.  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA:  Prestação de Serviço e Estrutura Tarifária 

A agência optou por uma tarifa em que metade do custo de tratamento seja subsidiado pelas tarifas 
de água e metade seja incorporado às tarifas de esgoto, resultando em um percentual de esgoto de 
74% do valor das tarifas de água.  

Embora o impacto tarifário seja elevado para usuários com água e coleta, trata-se de aproximadamente 
15% do mercado total de água do prestador, e de usuários que são fortemente subsidiados atualmente.  

Finalmente, destaca-se que, a partir dessa nova forma de cobrança pelos serviços de esgotamento 
sanitário, a introdução do serviço de tratamento de esgoto não implicará aumento direto nas tarifas 
dos usuários que terão o novo serviço. 

A Arsae-MG não observa, durante a revisão tarifária, os investimentos previstos em contratos junto 
aos municípios e que não foram realizados. A metodologia de revisão tarifária da Copasa reconhece os 
investimentos em ativos que estejam em uso, sejam úteis e não apresentem capacidade ociosa 
injustificável. Esses ativos são amortizados e remunerados pela tarifa de forma a garantir fluxo 
financeiro que permita a realização de novos investimentos no próximo ciclo tarifário.  

Além disso, a Arsae-MG adotará no próximo ciclo tarifário da Copasa e da Copanor o Fator de Incentivo 
à Universalização do Esgotamento Sanitário, que buscar promover a aceleração dos investimentos e 
expansão do serviço de tratamento de esgoto pelos prestadores ao conceder bônus ou aplicar 
penalidade de acordo com a evolução do número de unidades usuárias atendidas com esse serviço. 

A revisão tarifária é justamente o momento da reavaliação completa das condições da prestação dos 
serviços e do mercado atendido, para reconstruir a tarifa, de modo que a receita do prestador seja 
capaz de cobrir os custos eficientes e a remuneração dos investimentos necessários à prestação, 
objetivando o cumprimento das metas e da universalização dos serviços. 

 

TEMA:  Prestação de Serviço e Estrutura Tarifária 

C.3.6 Participante: Ildo Coimbra 

Resumo da contribuição: 

Apresenta as seguintes considerações: (i) Prestação de serviços aquém do esperado, o ETE causa mal 
cheiro generalizado em determinada localidade; (ii) Tarifa em outras cidades com o SAAE é bem mais 
baixa; (iii) População está com dificuldades de pagar as faturas cobradas, dessa forma, estão pedindo 
para baixar a tarifa de esgoto pra 30% em relação à água, pois entende que nem toda água usada vai 
para o esgoto (lavagem de carros por exemplo); (iv) Pede carência de dois anos no reajuste, devido à 
má qualidade do serviço.  
 

Resposta: 

A lei 11.445/2007 (marco legal do saneamento) estabeleceu em seu art. 22 que cabe à regulação 
“definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a 
modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade” (art.22, inciso IV).  

De maneira semelhante, a lei 18.309/2009, que estabeleceu normas relativas aos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e criou a Arsae-MG, definiu que cabe à agência o 
estabelecimento do “regime tarifário de forma a garantir a modicidade das tarifas e o equilíbrio 
econômico-financeiro da prestação dos serviços” (Art. 6°, inciso V). 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Portanto, a realização de revisões e reajustes tarifários, que garantam a modicidade tarifaria e o 
equilíbrio econômico-financeiro do prestador, é uma obrigação da Arsae-MG e sua postergação pode 
causar prejuízos não apenas ao prestador, mas à prestação do serviço e aos usuários. 

Destaca-se que a revisão tarifária da Copasa resultou em um efeito tarifário médio de -1,52%, ou seja, 
na média, os usuários atendidos pela companhia observarão esta redução na tarifa de água e esgoto.  

No entanto, como haverá uma mudança da estrutura tarifária da Copasa que visa reduzir os problemas 
identificados na atual forma de cobrança pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, uma minoria dos usuários observará aumento das faturas.  

Os usuários atualmente atendidos com o serviço de coleta de esgoto, sem tratamento, terão os 
aumentos mais expressivos, uma vez que atualmente eles são subsidiados pelos demais usuários, o que 
não mais ocorrerá com a estrutura aprovada na revisão tarifária. 

Quanto à situação de crise econômico-social oriunda da pandemia da Covid-19, destacam-se as ações 
aprovadas pela Arsae-MG desde março de 2020 para que a Copasa e a Copanor ofereçam condições 
diferenciadas aos usuários durante o período de calamidade pública. Entre tais ações estão: 

I – suspensão, por tempo indeterminado, de cortes em decorrência de inadimplência para a 
categoria social, com isenção de multa e juros;  

II – condições especiais de parcelamento de débitos para todas as categorias, incluindo, para a 
categoria social, condições de parcelamento em até 36 meses sem juros  

III – postergação dos prazos de vencimento das faturas de usuários comerciais dos ramos de 
atividades que tiveram o funcionamento interrompido em consequência da pandemia. 

Finalmente, a Arsae-MG conta com normativa sobre a concessão da Tarifa Social para os usuários 
residenciais de baixa, que têm direito a reduções de até 50% das faturas de água e de esgoto. Para ter 
direito à Tarifa Social, o usuário deve atender às seguintes condições: 

I – a unidade usuária deverá ser classificada como residencial;  

II – a família domiciliada na unidade usuária deverá estar inscrita no CadÚnico, com o cadastro 
devidamente atualizado, segundo o disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e 
alterações posteriores;  

III – a renda mensal per capita da família domiciliada na unidade usuária deverá ser compatível 
com as classificações de Extrema Pobreza, Pobreza ou Baixa Renda do CadÚnico. 

Em relação à forma como o consumo de esgoto é medido, não haverá mudança na forma como ele é 
calculado, ou seja, continuará a ser medido pelo volume consumido de água, conforme estabelecido 
na Resolução Arsae n° 131/2019.  

É importante esclarecer que o preço dos serviços de água e esgoto é definido de forma que a cobrança 
pelos serviços gere receita tarifária suficiente para arcar com os custos de prestação eficientes e 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro da prestação, além da continuidade, melhoria e expansão 
do serviço. Isso significa que, dado o montante da receita tarifária que o prestador deve receber pela 
prestação dos serviços de água e esgoto, alterar o volume de esgoto estimado de uma unidade usuária 
não irá mudar a sua fatura, pois o preço do serviço de esgoto deverá alterar em direção oposta e na 
mesma proporção para garantir a mesma receita tarifária ao prestador. 

Ressalta-se que a metodologia da revisão tarifária prevê incentivos para que a Copasa melhore a 
qualidade da prestação do serviço. Particularmente, o novo formato do Fator de Qualidade definido 
pela Arsae-MG impõe o pacto de metas entre o prestador e o regulador sobre a qualidade da prestação 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além da qualidade do atendimento 
aos usuários. 

As reclamações em relação aos serviços prestados serão encaminhadas aos setores responsáveis 
dentro da Arsae-MG. 

 

TEMA:  Prestação de Serviço e Estrutura Tarifária 

C.3.7 Participante: José Luiz Graças (Prefeitura de São Sebastião do Paraíso) 

Resumo da contribuição: 

Apresenta as seguintes considerações: (i) Preço da tarifa de esgoto é muito alta; (ii) Pede para aumentar 
as faixas de consumo ou reduzir as tarifações sobre o metro cúbico de água. 

Resposta: 

Destaca-se que a revisão tarifária da Copasa resultou em um efeito tarifário médio de -1,52%, ou seja, 
na média, os usuários atendidos pela companhia observarão esta redução na tarifa de água e esgoto. 
No entanto, como haverá uma mudança da estrutura tarifária da Copasa que visa reduzir os problemas 
identificados na atual forma de cobrança pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, uma minoria dos usuários observará aumento das faturas.  

Atualmente, os usuários contemplados apenas com o serviço de coleta pagam tarifas extremamente 
subsidiadas, isto é, muito abaixo do custo necessário para a cobertura do serviço, de modo que é 
justificável que haja um aumento na tarifa destes usuários para que não mais sejam subsidiados. No 
caso, a tarifa de EDC atual representa 25% da tarifa de água, sendo que o seu custo do serviço de coleta 
e afastamento de esgoto representa algo em torno de 68% do custo médio do abastecimento de água. 

No caso dos serviços de coleta e afastamento, o que se observa é que há percepção individual do 
benefício referente ao serviço prestado, ou seja, faz sentido que o usuário que recebe o serviço pague 
pelo custo da prestação.  

Por outro lado, o tratamento dos esgotos gera um benefício coletivo, sentido por todos, de modo que 
seria razoável que não só os usuários que têm o esgoto tratado paguem por ele. Ao mesmo tempo, não 
é raro que municípios com altos índices de tratamento recebam em seus rios esgotos não tratados de 
outros municípios, de modo que os usuários pagam tarifas mais elevadas quando na verdade não 
percebem benefício algum, pelo contrário, são prejudicados pelo não tratamento de município vizinho.  

A agência optou por adotar uma tarifa em que metade do custo de tratamento seja subsidiado pelas 
tarifas de água e metade seja incorporado às tarifas de esgoto, resultando em um percentual de esgoto 
de 74% do valor das tarifas de água.  

Embora o impacto tarifário seja elevado para usuários com água e coleta, trata-se de aproximadamente 
15% do mercado total de água do prestador, e de usuários que são fortemente subsidiados atualmente.  

Finalmente, destaca-se que, a partir dessa nova forma de cobrança pelos serviços de esgotamento 
sanitário, a introdução do serviço de tratamento de esgoto não implicará aumento direto nas tarifas 
dos usuários que terão o novo serviço. 

Em relação as faixas de consumo, conforme Nota Técnica CRE 05/2021 elas serão mantidas as mesmas 
para todas as categorias de consumo nesta revisão tarifária. 
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C.3.8 Participante: Marcelo de Morais (Prefeitura de São Sebastião do Paraíso) 

Resumo da contribuição: 

Apresenta as seguintes considerações: (i) Os SAAE são muito mais baratos do que a Copasa, mesmo 
sendo reguladas pelo mesmo ente (Arsae); (ii) Copasa atrasou 5 anos no combinado pelo contrato; (iii) 
(iv) Requisição do fim do quadro único (fim do subsídio cruzado); (v) Pede redução da tarifa de esgoto 
para pelo menos 50%. 
 

Resposta: 

Conforme a metodologia de revisão tarifária definida para a Copasa e a Copanor, os prestadores 
possuem, cada um, um único quadro tarifário, ou seja, a tarifa de água e esgoto é a mesma para toda 
a área de atendimento de determinado prestador, independentemente do tamanho ou da riqueza do 
município.  

Isso ocorre porque a Arsae-MG calcula a tarifa considerando a totalidade de receitas e custos de cada 
prestador em toda sua área de atendimento.  

Nesse cálculo, a Arsae-MG deve garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos prestadores, ou seja, as 
receitas geradas pelas tarifas devem ser capazes de arcar com os custos eficientes para a prestação dos 
serviços pelos prestadores com qualidade e para que sejam realizados investimentos com o objetivo 
de se alcançar a universalização.  

Nessa forma de cálculo, há um subsídio cruzado que permite que municípios superavitários subsidiem 
os deficitários, de forma que as tarifas sejam acessíveis para todos e que o serviço possa melhorar e 
expandir em toda a área de atendimento dos prestadores. Caso as tarifas fossem calculadas a partir do 
custo por município, municípios pequenos e com baixa renda, muitas vezes teriam tarifas mais caras 
do que grandes cidades, que muitas vezes têm mais capacidade de arcar com os custos dos serviços de 
água e esgoto. 

Dessa maneira, outra característica da metodologia de revisão tarifária é que ela não observa os 
compromissos previstos em cada contrato de prestação de serviço individualmente, mas as condições 
da prestação do serviço em toda a área de atendimento. Assim como as receitas e custos compreendem 
a totalidade do observado pelo prestador, também os incentivos e metas de qualidade, eficiência e 
expansão são estabelecidos por prestador.  

No entanto, é importante ressaltar que a metodologia definida pela Arsae-MG possui incentivos 
específicos para a melhoria da eficiência, da qualidade e da expansão dos serviços e caso o prestador 
não atinja as metas definidas haverá penalidades que resultarão em redução da receita tarifária. Por 
outro lado, resultados acima das metas resultarão em bônus. 

Finalmente, como cada prestador possui uma estrutura de custos específica e um mercado de atuação 
específico, a simples comparação das tarifas da Copasa com a de um outro SAAE não deve ser feita. 
Como já dito, a tarifa da Copasa comporta um conjunto muito maior de municípios que a de um SAAE, 
que é um prestador local. 

Destaca-se que a revisão tarifária da Copasa resultou em um efeito tarifário médio de -1,52%, ou seja, 
na média, os usuários atendidos pela companhia observarão esta redução na tarifa de água e esgoto. 
No entanto, como haverá uma mudança da estrutura tarifária da Copasa que visa reduzir os problemas 
identificados na atual forma de cobrança pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, uma minoria dos usuários observará aumento das faturas.  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Atualmente, os usuários contemplados apenas com o serviço de coleta pagam tarifas subsidiadas, isto 
é, abaixo do custo necessário para a cobertura do serviço, de modo que é justificável que haja um 
aumento na tarifa destes usuários para que não mais sejam subsidiados. No caso, a tarifa de EDC atual 
representa 25% da tarifa de água, sendo que o seu custo do serviço de coleta e afastamento de esgoto 
representa algo em torno de 68% do custo médio do abastecimento de água. 

No caso dos serviços de coleta e afastamento, o que se observa é que há percepção individual do 
benefício referente ao serviço prestado, ou seja, faz sentido que o usuário que recebe o serviço pague 
pelo custo da prestação.  

Por outro lado, o tratamento dos esgotos gera um benefício coletivo, sentido por todos, de modo que 
seria razoável que não só os usuários que têm o esgoto tratado paguem por ele. Ao mesmo tempo, não 
é raro que municípios com altos índices de tratamento recebam em seus rios esgotos não tratados de 
outros municípios, de modo que os usuários pagam tarifas mais elevadas quando na verdade não 
percebem benefício algum, pelo contrário, são prejudicados pelo não tratamento de município vizinho.  

A agência optou por adotar uma tarifa em que metade do custo de tratamento seja subsidiado pelas 
tarifas de água e metade seja incorporado às tarifas de esgoto, resultando em um percentual de esgoto 
de 74% do valor das tarifas de água.  

Embora o impacto tarifário seja elevado para usuários com água e coleta, trata-se de aproximadamente 
15% do mercado total de água do prestador, e de usuários que são fortemente subsidiados atualmente.  

Finalmente, destaca-se que, a partir dessa nova forma de cobrança pelos serviços de esgotamento 
sanitário, a introdução do serviço de tratamento de esgoto não implicará aumento direto nas tarifas 
dos usuários que terão o novo serviço. 

 

TEMA:  Prestação de Serviço e Tarifação 

C.3.9 Participante: Artur Machado Diniz (Prefeitura de Vazante) 

Resumo da contribuição: 

Apresenta as seguintes considerações: (i) Transparência da Copasa em relação à dados municipais: 
faturamento, investimentos, qualidade do esgoto tratado, etc.; (ii) Considerar as populações mais 
pobres quando estruturar a tarifa e aumentar as tarifas. 

Resposta: 

A Arsae-MG tem buscado promover a transparência da Copasa e demais prestadores regulados em sua 
competência de órgão regulador.  

Alguns exemplos são as exigências de publicização de informações quanto a qualidade da prestação 
dos serviços de esgotamento sanitário, devendo ter informações atualizadas em seu sítio eletrônico 
sobre as ETEs por município, a eficiência do tratamento e os corpos receptores de esgoto, conforme 
Res. Arsae-MG 131/2019.  

A Arsae-MG também exige que a os prestadores publiquem sem seus sites informações relacionadas 
às ações de proteção e preservação de mananciais. Outra importante medida regulatória de 
transparência é a exigência das informações que devem constar nas faturas dos usuários como 
informações mensais sobre a qualidade da água para consumo humano, avisos de reajustes e revisões 
tarifária, endereço eletrônico do prestador entre outras. 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Além das exigências de publicação dessas e outras informações estabelecidas pela Arsae-MG, a Copasa 
deve seguir leis e regulamentos de outros órgãos quanto a disponibilização das informações como a Lei 
de Acesso à Informação e as regras da CVM, uma vez que se trata de empresa listada na bolsa de 
valores. 

Finalmente, a Arsae-MG possui iniciativas de transparência, como: 

• o Panorama da Prestação de Serviços (http://arsae.mg.gov.br/component/gmg/story/446-
arsae-mg-divulga-panoramas-municipais-sobre-a-prestacao-dos-servicos-de-agua-e-de-
esgoto); e  

• o ProSun (http://arsae.mg.gov.br/institucional/transparencia/page/804?view=page). 

Caso o usuário tenha dificuldade para acessar alguma informação do prestador de caráter público ou 
relacionada a sua fatura ele deve procurar os canais de atendimento dos prestadores e, caso não seja 
resolvido, a ouvidoria do mesmo prestador. Se o problema continuar ele pode acessar a Ouvidoria da 
Arsae-MG pelo telefone 0800 031 92 93 ou pelo canal eletrônico do MG-OUV. 

A agência busca sempre em suas decisões se atentar para as realidades sociais. Isso é percebido, por 
exemplo, se avaliada a criação da tarifa social a partir dos critérios de renda, ou até mesmo o indicador 
de capacidade de pagamento desenvolvido para evitar que as faturas ultrapassem determinado 
percentual da renda das pessoas.  

A Tarifa Social é um benefício, normatizado pela Arsae-MG, concedido para os usuários residenciais de 
baixa renda, que têm direito a reduções de até 50% das faturas de água e de esgoto. Para ter direito à 
Tarifa Social, o usuário deve atender às seguintes condições: 

I – a unidade usuária deverá ser classificada como residencial;  

II – a família domiciliada na unidade usuária deverá estar inscrita no CadÚnico, com o cadastro 
devidamente atualizado, segundo o disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e 
alterações posteriores;  

III – a renda mensal per capita da família domiciliada na unidade usuária deverá ser compatível 
com as classificações de Extrema Pobreza, Pobreza ou Baixa Renda do CadÚnico. 

 

TEMA:  Tarifação 

C.3.10 Participante: Sergio Gomes (Prefeitura de São Sebastião do Paraíso) 

Resumo da contribuição: 

Apresenta as seguintes considerações: (i) Tarifa de esgoto muito alta, segundo contribuinte, a 
população não possui capacidade de pagar a tarifa cobrada; (ii) Dúvidas sobre tarifa regulada pela Arsae 
em cidade vizinha ser mais barata;  

Resposta: 

Destaca-se que a revisão tarifária da Copasa resultou em um efeito tarifário médio de -1,52%, ou seja, 
na média, os usuários atendidos pela companhia observarão esta redução na tarifa de água e esgoto.  

No entanto, como haverá uma mudança da estrutura tarifária da Copasa que visa reduzir os problemas 
identificados na atual forma de cobrança pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, uma minoria dos usuários observará aumento das faturas.  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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http://arsae.mg.gov.br/component/gmg/story/446-arsae-mg-divulga-panoramas-municipais-sobre-a-prestacao-dos-servicos-de-agua-e-de-esgoto
http://arsae.mg.gov.br/component/gmg/story/446-arsae-mg-divulga-panoramas-municipais-sobre-a-prestacao-dos-servicos-de-agua-e-de-esgoto
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Atualmente, os usuários contemplados apenas com o serviço de coleta pagam tarifas subsidiadas, isto 
é, abaixo do custo necessário para a cobertura do serviço, de modo que é justificável que haja um 
aumento na tarifa destes usuários para que não mais sejam subsidiados.  

No caso, a tarifa de EDC atual representa 25% da tarifa de água, sendo que o seu custo do serviço de 
coleta e afastamento de esgoto representa algo em torno de 68% do custo médio do abastecimento 
de água. 

A agência optou por adotar uma tarifa em que metade do custo de tratamento seja subsidiado pelas 
tarifas de água e metade seja incorporado às tarifas de esgoto, resultando em um percentual de esgoto 
de 74% do valor das tarifas de água.  

Embora o impacto tarifário seja elevado para usuários com água e coleta, trata-se de aproximadamente 
15% do mercado total de água do prestador, e de usuários que são fortemente subsidiados atualmente.  

Destaca-se que, a partir dessa nova forma de cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário, a 
introdução do serviço de tratamento de esgoto não implicará aumento direto nas tarifas dos usuários 
que terão o novo serviço. 

A agência busca sempre em suas decisões se atentar para as realidades sociais. Isso é percebido, por 
exemplo, se avaliada a criação da tarifa social a partir dos critérios de renda, ou até mesmo o indicador 
de capacidade de pagamento desenvolvido para evitar que as faturas ultrapassem determinado 
percentual da renda das pessoas.  

Quanto a diferença de tarifas entre cidade, ressalta-se que os prestadores possuem, cada um, um único 
quadro tarifário, ou seja, a tarifa de água e esgoto é a mesma para toda a área de atendimento de 
determinado prestador, independentemente do tamanho ou da riqueza do município. Isso ocorre 
porque a Arsae-MG calcula a tarifa considerando a totalidade de receitas e custos de cada prestador 
em toda sua área de atendimento.  

No entanto, atualmente, os quadros tarifários da Copasa e da Copanor diferenciam entre os serviços 
de água, coleta de esgoto e coleta e tratamento de esgoto. Usuários atendidos somente com água e 
coleta possuem tarifa menor que usuários atendidos com água, coleta e tratamento de esgoto. Embora 
a tarifa não seja definida por município, pode ocorrer a percepção de tarifas diferentes quando um 
município possui o serviço de tratamento, enquanto outro é atendido apenas com o serviço de coleta 
de esgoto. 

Com a revisão tarifária, haverá a unificação da tarifa de esgoto, sendo extinta a diferenciação entre 
tarifa de coleta de esgoto e tarifa de coleta e tratamento, conforme explicado. 

Sobre as tarifas diferenciadas entre prestadores, como cada prestador possui uma estrutura de custos 
específica e um mercado de atuação específico, a simples comparação das tarifas da Copasa com a de 
um outro SAAE não deve ser feita.  

Como já mencionada nas respostas de outras contribuições, a tarifa da Copasa comporta um conjunto 
muito maior de municípios que a de um SAAE, que é um prestador local. Isso acontece mesmo se ambos 
os prestadores estiverem sendo regulados por uma mesma agência. 
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TEMA:  Tarifação 

C.3.11 Participante: Lisandro Monteiro (Prefeitura de São Sebastião do Paraíso) 

Resumo da contribuição: 

Apresenta as seguintes considerações: (i) Tarifa de esgoto muito alta, propôs redução de 48% para sua 
cidade; (ii) Dúvidas sobre tarifa regulada pela Arsae Passos é mais barata. 
 

Resposta: 

Destaca-se que a revisão tarifária da Copasa resultou em um efeito tarifário médio de -1,52%, ou seja, 
na média, os usuários atendidos pela companhia observarão esta redução na tarifa de água e esgoto.  

No entanto, como haverá uma mudança da estrutura tarifária da Copasa que visa reduzir os problemas 
identificados na atual forma de cobrança pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, uma minoria dos usuários observará aumento das faturas.  

Atualmente, os usuários contemplados apenas com o serviço de coleta pagam tarifas subsidiadas, isto 
é, abaixo do custo necessário para a cobertura do serviço, de modo que é justificável que haja um 
aumento na tarifa destes usuários para que não mais sejam subsidiados.  

No caso, a tarifa de EDC atual representa 25% da tarifa de água, sendo que o seu custo do serviço de 
coleta e afastamento de esgoto representa algo em torno de 68% do custo médio do abastecimento 
de água. 

A agência optou por adotar uma tarifa em que metade do custo de tratamento seja subsidiado pelas 
tarifas de água e metade seja incorporado às tarifas de esgoto, resultando em um percentual de esgoto 
de 74% do valor das tarifas de água.  

Embora o impacto tarifário seja elevado para usuários com água e coleta, trata-se de aproximadamente 
15% do mercado total de água do prestador, e de usuários que são fortemente subsidiados atualmente.  

Destaca-se que, a partir dessa nova forma de cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário, a 
introdução do serviço de tratamento de esgoto não implicará aumento direto nas tarifas dos usuários 
que terão o novo serviço. 

Conforme a metodologia de revisão tarifária definida para a Copasa e a Copanor, os prestadores 
possuem, cada um, um único quadro tarifário, ou seja, a tarifa de água e esgoto é a mesma para toda 
a área de atendimento de determinado prestador, independentemente do tamanho ou da riqueza do 
município. Isso ocorre porque a Arsae-MG calcula a tarifa considerando a totalidade de receitas e custos 
de cada prestador em toda sua área de atendimento.  

Nesse cálculo, a Arsae-MG deve garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos prestadores, ou seja, as 
receitas geradas pelas tarifas devem ser capazes de arcar com os custos eficientes para a prestação dos 
serviços pelos prestadores com qualidade e para que sejam realizados investimentos com o objetivo 
de se alcançar a universalização.  

Nessa forma de cálculo, há um subsídio cruzado que permite que municípios superavitários subsidiem 
os deficitários, de forma que as tarifas sejam acessíveis para todos e que o serviço possa melhorar e 
expandir em toda a área de atendimento dos prestadores. Caso as tarifas fossem calculadas a partir do 
custo por município, municípios pequenos e com baixa renda, muitas vezes teriam tarifas mais caras 
do que grandes cidades, que muitas vezes têm mais capacidade de arcar com os custos dos serviços de 
água e esgoto. 
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TEMA:  Tarifação 

Finalmente, sobre as tarifas diferenciadas entre prestadores, como cada prestador possui uma 
estrutura de custos específica e um mercado de atuação específico, a simples comparação das tarifas 
da Copasa com a de um outro SAAE não deve ser feita.  

Como já mencionada nas respostas de outras contribuições, a tarifa da Copasa comporta um conjunto 
muito maior de municípios que a de um SAAE, que é um prestador local. Isso acontece mesmo se ambos 
os prestadores estiverem sendo regulados por uma mesma agência. 
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