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1. INTRODUÇÃO  

Em 16 de março de 2022 foram instauradas a Consulta Pública nº 27/2022 e a 

Audiência Pública nº 39/2022 com o objetivo de colher contribuições que subsidiarão a 

Arsae-MG na definição das metodologias a serem utilizadas no cálculo das tarifas da 4ª 

Revisão Tarifária Periódica (RTP) da Companhia de Saneamento Integrado do Norte e 

Nordeste de Minas Gerais (Copanor). Nesse contexto, a Agência publicou as Notas 

Técnicas CRE nº 01/2022, 02/2022 e 03/2022, relativas respectivamente à Reconstrução 

da Receita Tarifária, às metodologias e metas do Fator X e à proposta de tratamento 

para o Subsídio à Copanor.  

Este documento tem como objetivo apresentar as contribuições relativas a estas 

Notas Técnicas. Além desta seção introdutória, ele se divide em outras 7 seções. O 

capítulo 2 apresenta o histórico de criação da Copanor, assim como o contexto da 

criação do subsídio à prestação dos serviços e do surgimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro do prestador. O capítulo 3 trata do modelo de regulação aplicado 

à Copanor que resulta dos sucessivos déficits da empresa. Permeiam estes capítulos 

aspectos sobre o Novo Marco Legal do Saneamento Básico implantado pela Lei nº 

14.026/2020. 

A partir do capítulo 4 se apresentam as contribuições da Copanor às 

metodologias propostas pela Arsae-MG. Em particular, no capítulo 4 são apresentadas 

críticas específicas aos itens que compõem a Receita Tarifária da Copanor e 

apresentadas propostas de aprimoramento da metodologia a fim de reestabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro da subsidiária. Já no capítulo 5 são tecidas críticas aos 

componentes do Fator X previsto para ser aplicado na Copanor. O Subsídio Tarifário à 

Copanor é tema do capítulo 6 que apresenta ressalvas e propostas de reavaliação do 

modelo de subsídio aplicado à luz das definições do Novo Marco Legal do Saneamento. 

O capítulo 7 aborda o Saneamento Rural na área de concessão da Copanor.  

Finalmente, o capítulo 8 apresenta as conclusões e resumos das propostas para 

aprimoramento das metodologias aplicadas à Copanor.    
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2. HISTÓRICO DA COPANOR E CONTEXTO DA 4ª RTP  

A Copanor foi criada a partir da Lei Estadual nº 16.698/2007 como uma 

subsidiária da Copasa com o objetivo de prestar os serviços de saneamento nas regiões 

Norte e Nordeste de Minas Gerais em localidades com população entre 200 e 5.000 

habitantes. Sua prestação se caracteriza por abranger as regiões com os indicadores 

socioeconômicos mais baixos do estado.  

A necessidade de criação de uma empresa subsidiária da Copasa para a 

prestação de serviços surgiu a partir da realização de estudos no âmbito do Projeto Vida 

no Vale. Este projeto foi desenvolvido pelo Governo Estadual de Minas Gerais em 2006 

e visava universalizar os serviços nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e São 

Mateus, especialmente para a população baixa renda. Conforme relatório elaborado 

pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG, 2014)1, dentre as premissas definidas no 

Projeto Vida no Vale destaca-se a “sustentabilidade dos serviços através de tarifa que 

cubra os custos operacionais e de depreciação das instalações e melhora substancial na 

gestão dos serviços por meio de inovações tecnológicas e operacionais” e a previsão de 

“investimento público não oneroso para viabilizar tarifas compatíveis com a capacidade 

a pagar de toda a população”. 

Assim, em 2007 o governo de Minas Gerais publicou a Lei Estadual nº 

16.698/2007, que autorizou a criação da Copanor. Segundo estabelecido na Lei: (i) as 

tarifas da Copanor estão limitadas às tarifas da Copasa, na medida em que devem ser 

inferiores às da Companhia; (ii) a atuação da Copanor deveria ser direcionada 

preferencialmente para áreas em que a Copasa não atuasse ou que não tivesse 

sistema de esgotamento sanitário e (iii) a implantação dos sistemas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário seria decorrente de recursos subsidiados. Segundo o 

TCE-MG (2014), o modelo estruturado para a Copanor em sua criação atribuía ao 

                                                      

1 Disponível em: < 
https://www.tce.mg.gov.br/IMG/2015/Auditoria%20Operacional/Relatorio%20final%20Copanor.pdf >. 
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estado de Minas a responsabilidade pelo aporte de recursos (recursos subsidiados), à 

Copasa o aporte de tecnologia e à Copanor a implantação, operação e manutenção do 

sistema. Portanto, no modelo incialmente desenhado pelo governo estadual mineiro, 

a atuação da Copanor se assemelha a um operador do sistema.   

Em função da carência das regiões atendidas pela Copanor, da necessidade de 

promoção de condições para a prestação de serviços e em atendimento às condições 

definidas na Lei de criação da subsidiária, foi celebrado o Convênio de Cooperação 

Técnica nº 025/2007. Este convênio consistiu na instituição de repasses de recursos do 

governo de Minas Gerais para o Fundo Estadual de Saúde (FES) para a execução de 

investimentos na Copanor. Embora a criação da Copanor tenha sido amparada por 

instrumentos que permitissem a promoção de recursos para a realização de 

investimentos, desde o seu início, a capacidade de cumprimento de metas por parte da 

subsidiária foi comprometida em função dos recursos aportados pelo estado se 

mostrarem inferiores aos previstos.  

Além da responsabilidade de aporte de tecnologia definida na Lei Estadual nº 

16.698/2007, foi necessária a atuação da Copasa em decorrência da escassez de 

recursos na Copanor. Desta forma, em 2012, houve a celebração de contratos de mútuo 

entre Copasa e Copanor a fim de financiar os gastos da subsidiária. Ademais, ainda em 

decorrência da restrição e escassez de recursos, a Copanor foi impelida a priorizar o 

serviço de abastecimento de água em detrimento do esgoto. 

Com a interrupção do repasse dos recursos pelo governo estadual em maio de 

2016, entre junho de 2016 e junho de 2017 foram aplicados recursos dos dividendos 

da Copasa para o financiamento dos investimentos na Copanor. Somente em julho de 

2017, a partir da Nota Técnica CRFEF nº 68/2017, foi criado o Subsídio Tarifário à 

Copanor nos moldes atuais, que prevê o repasse de um componente financeiro das 

tarifas dos usuários da Copasa para o financiamento dos custos de manutenção e 

investimentos a serem realizados pela Copanor.  
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Na 1ª RTP da Copasa, a Companhia solicitou à Arsae-MG que os recursos do 

subsídio também fossem destinados à cobertura do “déficit estrutural da Copanor” 

(Nota Técnica CRE nº 69/2017). Em que pese a Agência não ter acatado o pleito, o 

desequilíbrio econômico-financeiro estrutural da Copanor se manteve e, conforme 

relatado na Nota Técnica CRE nº 16/2020, o prejuízo regulatório2 da Copanor em 2017 

foi de aproximadamente R$ 6 milhões e de R$ 8 milhões em cada ano entre 2018 e 2019. 

A necessidade de fontes de recursos extra-tarifárias para o financiamento dos 

investimentos em expansão torna-se ainda maior na medida em que existe o 

entendimento de que as localidades atendidas pela Copanor são caracterizadas pela 

vulnerabilidade socioeconômica e baixa capacidade de pagamento dos usuários, os 

quais, em sua maioria, não suportariam tarifas não subsidiadas. Além da baixa 

capacidade de pagamento dos usuários, a obtenção de receitas por parte da subsidiária 

é dificultada, inclusive, uma vez que a Lei Estadual nº 16.698/2007 estabelece a 

obrigatoriedade das tarifas da Copanor serem inferiores às da Copasa.  

A instituição do Subsídio à Copanor foi ancorada na Lei Federal nº 11.445/2007 

(Lei Nacional do Saneamento Básico) no Art. 29, §2º, em que “poderão ser adotados 

subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não tenham 

capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente”, conforme Nota Técnica 

CRFEF nº 68/2017. Contudo, em 2020, a Lei Federal nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal 

do Saneamento Básico) promoveu alterações na Lei Federal nº 11.445/2007. Dentre 

as alterações, destaca-se a impossibilidade de repasse de recursos entre blocos 

regionais. Uma vez que os municípios atendidos pela Copasa e Copanor se encontram 

em blocos regionais distintos diante das definições do Projeto de Lei n° 2.884/2021 

que institui as Unidades Regionais de Saneamento Básico do Estado, não será possível 

haver subsídios entre a Copasa e a Copanor.   

                                                      

2 Conceito utilizado pela Arsae-MG na Nota Técnica CRE nº 16/2020 que corresponde à Receita Tarifária somada de 
todas as Outras Receitas e deduzida de Custos Operacionais, Tributos e Custos de Capital. 
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Embora já houvesse a restrição quanto a permanência do subsídio, na 3ª RTP da 

Copanor, a Arsae-MG optou pela manutenção do subsídio em caráter temporário até 

que fossem definidas as diretrizes relativas ao tema por parte da Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico (ANA). Esta decisão da Arsae-MG, por sua vez, foi ancorada 

no Parecer Jurídico nº 16.282/2020 da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (AGE-

MG). Neste parecer, a AGE-MG explicou que a despeito da não previsão do subsídio 

entre Copasa e Copanor, existia a possibilidade de mantê-lo em caráter temporário 

até que sobrevenham regras de transição, devido à necessidade de assegurar a 

continuidade dos contratos e compromissos firmados pela Copanor. 

Conforme alertado à Arsae-MG na 3ª RTP da Copanor, a manutenção temporária 

do subsídio tarifário inter-regional nos moldes em que foi definido em 2017 não alteraria 

o cenário de escassez de recursos para investimentos e custos de manutenção 

vivenciado pela subsidiária. Como pontuado anteriormente, a solução definitiva para 

reequilibrar a prestação dos serviços da Copanor demanda a reformulação completa 

do subsídio. Por um lado, como já explicado, há a necessidade de adequar o 

mecanismo de subsídio às definições trazidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento 

Básico. Por outro, há a necessidade de rever a destinação e os montantes dos recursos 

tarifários e do subsídio, de modo a reequilibrar os contratos de prestação da Copanor, 

permitir a prestação em níveis de qualidades considerados adequados pela legislação 

e regulação, além de viabilizar os investimentos necessários para o atendimento ao 

Novo Marco Legal do Saneamento Básico. 

Como não é possível adequar o subsídio ao Novo Marco Legal do Saneamento 

Básico sem aporte do Poder Público (União) e diante da pressão posta pela provável 

aprovação do PL n° 2.884/2021 – que em breve inviabilizará as transferências 

realizadas dos usuários da Copasa aos da Copanor – é necessário proceder nesta 

revisão com um arranjo provisório. Para a presente revisão tarifária, a Arsae-MG 

propõe cinco possibilidades, quais sejam: (i) ampliação do subsídio; (ii) manutenção do 

subsídio nos mesmos moldes aplicados desde 2017; (iii) redução gradual do subsídio 
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para gastos com manutenção; (iv) manutenção do valor nominal do subsídio e (v) 

extinção do mecanismo. Como se argumentará, na seção 6, apenas os cenários (iii) e (iv) 

caminham no sentido de suavizar a transição para o Novo Marco Legal do Saneamento 

Básico. 

Com relação ao reequilíbrio das tarifas da Copanor, faz-se necessária adicionar 

novos componentes à Receita Tarifária e repensar os mecanismos de incentivo tarifário 

definidos para a Copanor na 3ª RTP, como se verá na próxima seção. 

Além dos efeitos da pandemia da COVID-19, as atividades da Copanor também 

foram afetadas em função eventos de Força Maior no Período de Referência desta RTP. 

Cita-se em particular as chuvas históricas ocorridas no início de 2022, que afetaram a 

mais de 422 municípios mineiros. Conforme a Matriz de Riscos definida para a Copanor, 

entre os impactos das tempestades que devem ser considerados no âmbito desta 

Revisão Tarifária, estão (1) a necessidade de endereçar o tratamento a ser dado aos 

ativos destruídos e que estão sendo substituídos e (2) compensar os efeitos no mercado 

de referência provenientes da redução do consumo pelas famílias atingidas e da queda 

de receitas por causa de refaturamentos e isenções concedidas pela Copanor. 
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3. MODELO DE REGULAÇÃO APLICADO PARA A COPANOR 

Em função das particularidades da Copanor e das localidades onde atua, bem 

como da insuficiência estrutural de recursos da empresa, o modelo de regulação 

tarifária aplicado ao prestador é distinto do aplicado à sua controladora. Como explicado 

na Nota Técnica CRFEF/GRT 07/2016, “na tentativa de vincular os preços aos custos do 

prestador (...), buscando atenuar o persistente desequilíbrio econômico-financeiro da 

prestadora sem perder de vista à modicidade tarifária”, “a Arsae optou por adotar [nas 

suas duas primeiras revisões tarifárias da Copanor] o modelo de regulação pelo custo do 

serviço”. A partir da 3ª Revisão Tarifária, ao optar pela incorporação de um Fator X ao 

cálculo da Receita Tarifária, a Arsae-MG modificou o modelo tarifário, que passou a ter 

mecanismos de incentivos. Apesar dessa importante modificação, ao prever 

anualmente o reconhecimento nas tarifas dos custos operacionais contábeis ex-ante 

ao Fator X, o modelo aplicado à Copanor busca refletir em algum grau o custo do 

serviço efetivamente realizado. Trata-se na prática, como coloca a Arsae-MG (Nota 

Técnica CRE nº 01/2022) de um “modelo híbrido” entre a regulação pelo custo dos 

serviços e a regulação por incentivos. 

Segundo a Nota Técnica CRFEF/GRT 07/2016, a regulação pelo custo do serviço 

se caracteriza por definir “tarifas com base nos custos incorridos pelo prestador, 

garantindo a recuperação dos custos e uma remuneração justas” (grifo nosso). A 

abordagem, também conhecida como regulação pela taxa interna de retorno (ou rate 

of return regulation), surgiu nos Estados Unidos para a definição de tarifas de 

monopólios naturais, como o setor de saneamento básico. Como aponta o BNDES em 

um de seus Textos para Discussão3, sob a ótica da regulação norte-americana, “uma 

tarifação bem sucedida tem os seguintes objetivos principais: a) evitar que os preços 

fiquem abaixo dos custos (incluindo um retorno “razoável”); b) evitar o excesso de 

lucros; c) viabilizar a agilidade administrativa no processo de definição e revisão das 

                                                      

3 https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9699 
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tarifas; d) impedir a má alocação de recursos e a produção ineficiente; e e) estabelecer 

preços não-discriminatórios entre os consumidores” (grifo nosso). Ainda, segundo o 

“regime tarifário pelo custo do serviço, para evitar que os preços fiquem abaixo dos 

custos, o preço final ao consumidor deve ser obtido pela igualdade da receita bruta 

com a receita requerida para remunerar os custos de produção” (grifo nosso). 

Já as características da regulação por incentivos aplicada ao setor de saneamento 

brasileiro estão refletidas na Lei nº 11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico), modificada 

pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico). Em seu Art. 29, a 

Lei do Saneamento Básico define que os serviços de saneamento tenham “a 

sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela 

cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como 

subsídios ou subvenções”. Por sua vez, o § 1º prevê que as “tarifas (...) para os serviços 

de saneamento básico” observem entre suas diretrizes a “geração dos recursos 

necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e 

objetivos do serviço” e a “recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em 

regime de eficiência”.  Interpreta-se do texto da Lei que um modelo regulatório híbrido 

bem-sucedido, como a Arsae-MG almeja para a Copanor, deve permitir ao prestador 

gerar recursos tarifários e/ou subsidiados acima dos custos eficientes de prestação.  

Diferentemente das regulações pelo custo dos serviços ou por incentivos 

tipicamente adotadas em outros prestadores que exercem atividades monopolistas, o 

modelo aplicado à Copanor foi adaptado para que a Receita Tarifária não incluísse 

recursos necessários para realização dos investimentos e nem dos gastos com 

manutenção, uma vez que estes já seriam cobertos pelo subsídio inter-regional entre 

Copasa e Copanor. Assim, ao não ter receitas tarifárias para manter e investir em ativos 

de água e esgoto, a Copanor deve ser enxergada como um Operador dos Sistemas4 nas 

                                                      

4 Apesar de não ser comum no setor de saneamento brasileiro, a figura do Operador Independente do Sistema (ou 
ISO – Independent System Operator, na sigla em inglês) é bastante comum em outros monopólios naturais e países. 
Exemplos de setores e países que optaram por criar operadores independentes do sistema são os setores de 
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localidades onde atua. Por sua vez, a Receita Tarifária que permita manter o equilíbrio 

econômico-financeiro na operação dos ativos deveria necessariamente, dentro da 

regulação híbrida adotada para a Copanor, ser suficiente para cobrir os custos 

necessários à operação, incluindo uma margem de segurança, que pode ser entendida 

como um colchão financeiro para imprevistos ou uma remuneração pela prestação do 

serviço de operação dos sistemas de água e de esgoto. 

Isto, contudo, não ocorre na prática. A instituição, na 1ª RTP da Copanor, de um 

modelo regulatório que reconhecesse os custos operacionais realizados não foi 

suficiente para reverter a situação de prejuízos recorrentes constatada pela Arsae-MG 

à época5. De fato, a Nota Técnica CRE nº 16/2020, publicada no âmbito da 3ª RTP da 

Copanor, apontou para um crescente desequilíbrio econômico e financeiro da empresa 

entre 2016 e 2020. Em que pese os esforços da empresa para reequilibrar seus custos 

às tarifas, fatores adversos ocorridos no último ano – como as enchentes do início de 

20226 – e o início da aplicação de penalidades pelo não cumprimento de metas do 

Fator X apontam que o desequilíbrio permanecerá caso a proposta metodológica 

apresentada pela Arsae-MG nesta Consulta Pública seja aplicada na Revisão Tarifária. 

A solução para esse problema, portanto, envolve necessariamente mudar 

alguns aspectos do atual modelo regulatório. No que tange à Receita Tarifária, 

identifica-se como principais problemas (i) o não reconhecimento dos custos de 

manutenção; (ii) a ausência de uma margem de segurança sobre os custos 

                                                      

transporte de gás natural no Brasil e na Europa, de transmissão de energia elétrica no Brasil e nos Estados Unidos, 
além do saneamento básico nos Estados Unidos. 

5 Conforme exposto na Nota Técnica ARSAE-MG 01/2016, desde 2008 e com exceção do ano de 2013, o resultado 
financeiro da Companhia mostrava-se deficitário, revelando, nas palavras da Arsae-MG, “que as tarifas estabelecidas 
desde sua criação, foram insuficientes para cobrir as despesas incorridas pela prestadora”. 

6 Mais de 422 municípios do estado de Minas Gerais ficaram em situação de emergência em função das precipitações 
desde o início do período chuvoso que se iniciou em 1° de outubro de 2021. Sobretudo em janeiro de 2022, os 
municípios mineiros foram afetados por níveis elevados de chuvas e enchentes causando prejuízos aos clientes e ao 
prestador. (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/02/minas-gerais-volta-a-sofrer-com-estragos-causados-
pelas-chuvas.shtml e https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/02/27/interna_gerais,1348562/norte-de-
minas-sofre-com-enchentes-mesmo-apos-tregua-nos-temporais.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/02/minas-gerais-volta-a-sofrer-com-estragos-causados-pelas-chuvas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/02/minas-gerais-volta-a-sofrer-com-estragos-causados-pelas-chuvas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/02/27/interna_gerais,1348562/norte-de-minas-sofre-com-enchentes-mesmo-apos-tregua-nos-temporais.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/02/27/interna_gerais,1348562/norte-de-minas-sofre-com-enchentes-mesmo-apos-tregua-nos-temporais.shtml


 
 

 
Rua Mar de Espanha, 525 – Bairro Santo Antônio – Belo Horizonte – MG -  CEP 30330-900 

www.copasa.com.br 

Página 13 de 71 

operacionais para remunerar ou salvaguardar a operação dos riscos a que está sujeita 

e (iii) a aplicação de um Fator X – com metas e prováveis penalidades – antes do 

reequilíbrio da prestação dos serviços.  

Já com relação à geração de recursos para a realização de investimentos, a 

solução necessariamente perpassa pela adequação do subsídio inter-regional ao Novo 

Marco Legal do Saneamento Básico. Por um lado, isso envolve ações que a Copanor 

vem tomando e poderá tomar para tentar regularizar seus contratos e, assim, se 

habilitar a receber recursos públicos e financiamentos com recursos da União7. Por 

outro, é fundamental o envolvimento do estado de Minas Gerais e dos titulares dos 

serviços para que, com o apoio do regulador infranacional, instituam os mecanismos 

de subsídios fiscais e/ou cruzados (internos aos blocos regionais).  

No entanto, enquanto não for possível a adequação da origem do subsídio, a 

Arsae-MG deve readequar o seu valor e escopo de modo a possibilitar uma transição 

mais suave às disposições do Novo Marco Legal do Saneamento Básico. No 

entendimento da Copanor, essa readequação envolve (i) a retirada dos custos de 

manutenção do subsídio, focando-o para o financiamento de investimentos, tal qual 

intuído originalmente na Lei Estadual nº 16.698/2007 e (ii) o recálculo do valor com 

base no planejamento financeiro da empresa. 

Os tópicos a seguir versam sobre estes pontos e outras adequações necessárias 

para reequilibrar as receitas da Copanor e instituir uma tarifação bem-sucedida no 

modelo de custo dos serviços, isto é, que permita alcançar os objetivos expostos 

anteriormente nesta seção. Somente com estes ajustes, será possível realizar de 

maneira sustentável, e dentro dos requisitos do Novo Marco Legal do setor, a expansão 

e a melhoria dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

                                                      

7 Os Decretos Federais nº 10.580/2020 e nº 11.030/2020 listam uma série de medidas que prestadores que não 
comprovaram capacidade econômico-financeira no âmbito do Decreto 10.710/2020 podem tomar para continuar a 
ter acesso a recursos públicos federais ou financiamentos com recursos da União.  
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4. COMPOSIÇÃO DA RECEITA REQUERIDA 

4.1 Custos Operacionais 

Para o cálculo dos custos operacionais regulatórios a serem inseridos nas tarifas 

da Copanor, a Arsae-MG propõe manter neste 4º ciclo tarifário a metodologia adotada 

na 3ª RTP, em que tais custos são obtidos a partir dos balancetes contábeis e calculados 

como a soma das despesas operacionais, administrativas e comerciais incorridas pela 

Copanor. Na visão da Copanor, ao não englobar a totalidade das despesas 

operacionais incorridas pela subsidiária e nem prever alguma remuneração ou 

margem de segurança pela prestação do serviço, a abordagem adotada pela Arsae-

MG é inconsistente com a natureza (i) do modelo regulatório adequado às 

características de prestação da Copanor e (ii) do prestador na condição de operador 

de sistemas de água e esgoto. Os itens a seguir apresentam os problemas associados 

ao tratamento proposto pela Arsae-MG e sugere aprimoramentos  na metodologia de 

cálculo dos Custos Operacionais. 

4.1.1 Incorporação dos custos de manutenção 

Como argumentado na seção 3, seja pela regulação por incentivos ou pelo do 

custo do serviço, as tarifas devem ser tais que cubram os custos adequados ao prestador 

(custos eficientes no caso da regulação por incentivos ou incorridos no caso do custo do 

serviço), incluídos os de manutenção. Tal inclusão caminharia no sentido de reequilibrar 

as receitas e despesas da Copanor, reduzindo seu déficit estrutural, conforme já 

argumentado pela empresa em suas contribuições à 3ª RTP.  

De fato, nesta 4ª RTP, a Nota Técnica CRE nº 01/2022 reconhece o mérito da 

proposta feita pela Copanor ao simular a possibilidade de incorporação dos gastos com 

manutenção aos custos operacionais. No entanto, a despeito das simulações, a Agência 

propõe manter “o seu modelo de atribuição de equilíbrio econômico-financeiro para a 
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Copanor, em que os custos operacionais, exceto manutenção (...) são custeados pelas 

tarifas” (Nota Técnica CRE nº 01/2022). 

Entende-se que o motivo da Arsae-MG não alterar a natureza das despesas que 

compõem os custos operacionais é evitar grandes impactos tarifários a alguns usuários. 

De fato, segundo as simulações apresentadas na Nota Técnica CRE nº 01/2022, a simples 

inserção dos gastos com manutenção nos custos operacionais regulatórios aumentaria 

as tarifas em cerca de 17%. 

A Copanor compartilha do zelo da Arsae-MG e tem se posicionado de maneira 

contrária a alterações na metodologia que gerem grandes aumentos tarifários sem a 

demonstração de benefícios concretos. No entendimento do prestador, esse foi o caso, 

por exemplo, das alterações na estrutura tarifária promovidas na 3ª RTP, as quais 

resultaram em aumentos das tarifas de água de até 18,30% para usuários residenciais, 

até 37,37% para os usuários residenciais sociais. 

Contudo, não é o caso da incorporação dos gastos com manutenção às tarifas, 

os quais se justificam diante da necessidade de adequar o subsídio inter-regional ao 

Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Primeiramente, a retirada dos gastos de 

manutenção do subsídio e sua incorporação às tarifas é defensável na medida em que 

contribuiria para a redução do montante subsidiado e, portanto, do impacto nos 

serviços ocasionado por uma possível extinção intempestiva do subsídio inter-regional. 

Adicionalmente há também o risco do novo subsídio não comportar gastos com custeio, 

uma vez que segundo a nova redação do Art. 3º da Lei nº 11.445/2007 os subsídios são 

“instrumentos econômicos de política social que contribuem para a universalização 

dos serviços” (grifo nosso), ou seja, podem ser entendidos pelo Poder Público como 

mecanismos para que visam unicamente financiar em investimentos em expansão. 

Ressalta-se ainda que a incorporação dos gastos de manutenção entre os custos 

operacionais reconhecidos nas tarifas representa o retorno ao espírito Lei Estadual nº 

16.698/2007, que limitava o escopo do subsídio à realização de investimentos nas 

localidades atendidas pela Copanor. 
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Por fim, e conforme ressaltado pela Arsae-MG na Nota Técnica CRE nº 03/2022, 

“a decisão pela manutenção, alteração ou fim do subsídio” depende do atendimento da 

capacidade de pagamento dos usuários respeitando-se o limite de até 5% da renda dos 

usuários. Quanto à avaliação do comprometimento da renda dos usuários em função da 

inclusão dos custos de manutenção nas tarifas, a partir da Nota Técnica CRE nº 01/2022, 

a Arsae-MG constatou ser possível incorporar os custos de manutenção às tarifas de 

modo a respeitar o limite de comprometimento máximo da renda de 5%8. Portanto, a 

partir das simulações realizadas pela Agência, constata-se que os usuários têm 

capacidade de suportar a adição dos custos de manutenção na Receita Tarifária da 

Copanor. Neste sentido, a Copanor solicita a retirada dos gastos com manutenção do 

subsídio inter-regional e que sejam incorporados às tarifas.  

 O Quadro 1 apresenta a contribuição relativa à inserção das despesas com 

manutenção nos custos operacionais passando a ser suportadas pelas tarifas da 

Copanor. 

Quadro 1 – Contribuição relativa às despesas com manutenção 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 01/2022  

Seção e Página do Documento Seção 8.1 / página 18-9 

Contribuição 

A Copanor solicita à Arsae-MG a retirada das despesas com manutenção do 
subsídio inter-regional e a incorporação destas despesas nos custos operacionais de 
forma que passem a ser suportadas pela Receita Tarifária. 

Fundamentação 

A Copanor compartilha do zelo da Agência em evitar mudanças que resultem 
em grandes impactos tarifários e tem se posicionado de maneira contrária a 
alterações na metodologia que gerem grandes aumentos tarifários sem a 
demonstração de benefícios concretos. O que não é o caso da incorporação dos gastos 
com manutenção às tarifas, uma vez que este ajuste se justifica diante da necessidade 
de adequar o subsídio inter-regional ao Novo Marco Legal do Saneamento Básico.  

                                                      

8 Foram testados três cenários pela Arsae-MG para a inclusão dos custos de manutenção nas tarifas, quais sejam: (i) 
inclusão dos custos de manutenção sem alteração no percentual de subsídio da categoria social; (ii) inclusão dos 
custos de manutenção de forma que o indicador de capacidade da tarifa social seja inferior a 3% e (iii) inclusão dos 
custos de manutenção nas tarifas de forma que o indicador da tarifa social seja inferior a 5%. 
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Ao mesmo tempo em que a incorporação dos gastos com manutenção na 
Receita Tarifária contribui para a redução do montante subsidiado, retoma ao espírito 
Lei Estadual nº 16.698/2007 que limita o escopo subsídio à realização de 
investimentos nas localidades atendidas pela Copanor. Ainda, levando-se em 
consideração o limite de comprometimento da capacidade de pagamento dos 
usuários (5%), a própria Agência constatou a partir de simulações que os usuários 
possuem capacidade para suportar a adição dos custos de manutenção na Receita 
Tarifária da Copanor. 

 

4.1.2 Margem de segurança para os custos de operação 

Conforme destacado no capítulo 4.1, julga-se razoável incorporar ao modelo 

regulatório da Copanor uma margem de segurança ou compensação financeira pelo 

risco da execução de sua atividade principal, a operação dos sistemas. Ainda que a 

subsidiária não seja proprietária da maioria dos ativos que opera, ela ainda possui como 

atribuição garantir o atendimento aos usuários em sua área de atuação.  

De fato, ao estipular que os serviços públicos de saneamento básico tenham “a 

sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela 

cobrança dos serviços”, o Art. 29 da Lei nº 11.445/2007 não vincula a necessidade de 

remunerar dos serviços à existência de ativos onerosos. Esse entendimento já foi 

explicitamente compartilhado pela Arsae-MG no passado, quando na Nota Técnica 

CRFEF/GRT 07/2016 caracterizou as tarifas calculadas a partir da regulação pelo custo 

do serviço, atualmente aplicada à Copanor, como definidas “com base nos custos 

incorridos pelo prestador, garantindo a recuperação de custos e uma remuneração 

justa”.  

 Importa destacar que recentemente a necessidade de remunerar a prestação de 

serviços de saneamento sobre uma base de ativos (total ou parcialmente) não onerosa 

foi reconhecida pela ANA. No Anexo I da Nota Técnica nº 1/2022/COTAR/SEC, a Agência 

Federal propõe que “serviços prestados pela Prefeitura e Autarquia” – que muitas 

vezes operam sistemas construídos majoritariamente com recursos fiscais (e, 

portanto, não onerosos tal qual no caso da Copanor) – possam “gerar uma ‘margem 
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de segurança’ tarifária, para salvaguardar acontecimentos imprevistos ou prover 

recursos para realizar investimentos futuros” (grifos nossos). 

Nesta medida, mesmo que a atividade exercida pela Copanor não vise a 

obtenção de lucro, é necessário que seja definido algum tratamento para remunerar os 

serviços com o objetivo de salvaguardar a prestação em função de imprevistos e 

possibilitar a realização de alguns investimentos com recursos próprios, o que não tem 

sido conseguido com o atual nível tarifário. A definição de um mecanismo que permita 

a remuneração dos serviços na Copanor torna-se ainda mais relevante tendo em vista, 

novamente, a escassez de recursos, os recorrentes desequilíbrios econômico-

financeiros e a iminência de extinção do subsídio à Copanor em atendimento às 

definições do Novo Marco Legal do Saneamento.  

A proposição para a previsão de algum mecanismo para a remuneração dos 

serviços foi apresentada pela Copanor no decorrer da sua 3ª RTP. Contudo, à época a 

Agência entendeu que a proposta consistia na remuneração de recursos não onerosos. 

Conforme reportado no Relatório CRE nº 02/2021, segundo a Arsae-MG ‘’optou-se pela 

utilização de recursos não onerosos, que não devem ser remunerados” além de que “a 

Lei Estadual 18.309/2009 impede a inclusão de quaisquer valores nas tarifas a título de 

remuneração dos ativos custeados com recursos oriundos dos orçamentos gerais dos 

entes federativos”. Entretanto, a Copanor aproveita a oportunidade desta revisão 

tarifária para esclarecer que, conforme colocado pela ANA, adicionar uma margem de 

segurança às tarifas de prestadores com poucos ativos próprios de maneira alguma 

implica remunerar investimentos não onerosos.  

Para a 4ª RTP, propõe-se, portanto, a adição de uma margem sobre os custos 

operacionais visando a remuneração da Copanor em função da operação do sistema. 

Para exemplificar o tratamento proposto pela Copanor são apresentadas duas 

aplicações: uma no setor de saneamento norte-americano e outra no setor de 

distribuição de energia elétrica brasileira. 
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 No setor de saneamento básico norte-americano, os sistemas pertencem aos 

condados e distritos e, em geral, o aporte de recursos é realizado pelo Estado. Portanto, 

muitos prestadores figuram como operadores do sistema, semelhante ao contexto da 

Copanor. Desta forma, é comum que os reguladores definam pela aplicação de uma 

margem (margin) ou taxa (fee) de operação sobre as despesas operacionais incorridas. 

A comissão regulatória California Public Utilities Comission (CPUC)9, por exemplo, aplica 

uma margem sobre as despesas operacionais e de manutenção (Rate of Margin – ROM) 

para pequenos operadores que atendem até 10 mil ligações. Ou, em tradução livre da 

explicação dada pela Comissão, a “ROM é aplicada quando o prestador não realiza 

melhorias na infraestrutura e fornece um colchão financeiro caso as despesas 

operacionais aumentem e/ou as receitas diminuam inesperadamente”10 (grifos 

nossos). 

No setor de energia elétrica brasileira, a Receita Requerida das distribuidoras 

incorpora uma remuneração sobre os custos de operação e de manutenção de bens e 

valores não onerosos conhecidos como Obrigações Especiais11. Neste sentido, embora 

as Obrigações Especiais sejam desconsideradas do cálculo da remuneração de capital 

tendo em vista que não constituem passivos onerosos, a ANEEL entende que existe a 

necessidade de remunerar os custos de operação e de manutenção dos sistemas 

quando forem construídos com recursos não onerosos. Conforme justificado pela 

ANEEL, na Nota Técnica nº 401/2014-SRE/ANEEL, as Obrigações Especiais “possuem 

como contrapartida um serviço – o atendimento a um conjunto de consumidores – que 

possui riscos pouco gerenciáveis por parte das distribuidoras, tendo em vista que o 

                                                      

9 Disponível em: < https://www.cpuc.ca.gov/General.aspx?id=6442461380> 

10 https://www.cpuc.ca.gov/about-cpuc/divisions/water-division/decisions-and-resolutions-applied-to-all-investor-
owned-water-utilities-section  

11 As obrigações especiais são definidas no Submódulo 2.3 dos PRORET (Procedimentos de Regulação Tarifária da 
ANEEL) como “recursos relativos à participação do consumidor, das dotações orçamentárias da União, das verbas 
federais, estaduais e municipais e de créditos estaduais vinculados aos investimentos aplicados nos empreendimentos 
vinculados à concessão”. 

https://www.cpuc.ca.gov/General.aspx?id=6442461380
https://www.cpuc.ca.gov/about-cpuc/divisions/water-division/decisions-and-resolutions-applied-to-all-investor-owned-water-utilities-section
https://www.cpuc.ca.gov/about-cpuc/divisions/water-division/decisions-and-resolutions-applied-to-all-investor-owned-water-utilities-section
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serviço se originou, em grande medida, de um programa de governo. Portanto, deve 

existir uma remuneração adicional relacionada a esse risco” (grifos nossos). 

A remuneração sobre as Obrigações Especiais é obtida a partir da Equação (1)12: 

𝑅𝐶𝑂𝐸 = (
𝑃𝑅𝑁 + 𝑃𝑅𝑃

(1 − 𝑡)
) × 0,5 × 𝑃 ×

𝐶𝐴𝑂𝑀

𝐶𝐴𝑂𝑀 + 𝐶𝐴𝐴 − 𝑅𝐶𝑂𝐸

× 𝑂𝐸𝑆𝑏 (1) 

Em que: 

𝑅𝐶𝑂𝐸 = Remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de 
Obrigações Especiais; 

𝑃𝑅𝑁= Prêmio de Risco do Negócio e Financeiro, conforme valores encontrados 
no ano histórico de referência (ano t), que é o ano mais recente em relação ao 
ano de aplicação (ano A); 

𝑃𝑅𝑃= Prêmio de Risco-País, conforme série EMBI+ Br, com janela formada pelos 
últimos dez anos em relação ao ano de referência (inclusive). Inclui dados de 
janeiro do ano t-9 a dezembro do ano t, que é o ano mais recente em relação ao 
ano de aplicação (ano A); 

𝑡 = Impostos e contribuições sobre a renda; 

𝑃 = Participação do Capital Próprio no Capital Total, conforme valores 
encontrados no ano histórico de referência (ano t), que é o ano mais recente em 
relação ao ano de aplicação (ano A); 

𝐶𝐴𝑂𝑀 = Custos de Administração, Operação e Manutenção; 

𝐶𝐴𝐴 = Custo Anual dos Ativos; e 

𝑂𝐸𝑆𝑏 = Obrigações Especiais brutas. 

 

A remuneração da parcela de custos operacionais (
𝐶𝐴𝑂𝑀

𝐶𝐴𝑂𝑀+𝐶𝐴𝐴−𝑅𝐶𝑂𝐸
) estimada 

com o objetivo de manter e operar as Obrigações Especiais (𝑂𝐸𝑆𝑏) ocorre a partir do 

prêmio de risco pelo negócio e risco-país (
𝑃𝑅𝑁+𝑃𝑅𝑃

(1−𝑡)
).  

Levando-se em consideração a semelhança entre a prestação de serviços da 

Copanor e as aplicações no setor de saneamento dos Estados Unidos bem como as 

                                                      

12 Procedimentos de Regulação Tarifária- PRORET 2.1. 
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Obrigações Especiais aplicadas às distribuidoras de energia elétrica, entende-se que é 

possível adaptar tais metodologias ao contexto da Copanor. Portanto, propõe-se a 

adição de uma margem de segurança ou taxa (fee) sobre as despesas operacionais nos 

moldes da imaginada pela ANA conforme Equação (2): 

𝑅𝑂𝑃𝐸𝑋 = (𝑃𝑅𝑀 + 𝑟𝐵𝑅) × 𝑊𝑒 × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑂𝑝 × 0,5 (2) 

Em que: 

𝑅𝑂𝑃𝐸𝑋 = Remuneração ou Margem de Segurança dos custos operacionais da 
Copanor; 

𝑃𝑅𝑀= Prêmio de Risco de Mercado, igual ao calculado para o WACC da Copasa; 

𝑊𝑒 = Participação relativa do capital próprio (equity) no financiamento total, 
igual ao calculado para o WACC da Copasa; 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑂𝑝 = Custos Operacionais calculados na 4ª RTP da Copanor, incluindo os 
custos de manutenção. 

 

Diante do exposto, entende-se que o modelo de regulação aplicado para a 

Copanor deve incorporar uma margem de segurança ou fee de operação sobre os 

custos operacionais reconhecidos nas tarifas. Na visão da Copanor, a adição deste fee 

poderia contribuir para o reequilíbrio das tarifas da Copanor, permitindo inclusive que 

a subsidiária passe a realizar investimentos com recursos próprios. 

Quadro 2 – Contribuição relativa à margem de segurança para os custos de operação 
na Copanor 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 01/2022  

Seção e Página do Documento Seção 8.1 / página 18-9 

Contribuição 

A Copanor solicita à Arsae-MG a adição de uma margem de segurança para 
os custos 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, contribuindo para uma transição mais suave em direção ao fim do 
subsídio à Copanor. 

Fundamentação 

Em aderência à regulação pelo custo do serviço, à natureza da Copanor 
enquanto operadora de ativos e à experiência nacional e estrangeira na regulação 
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tarifária de bens não onerosos, a empresa solicita à Arsae-MG que considere a adição 
de um fee de operação, uma vez que a natureza da prestação de serviços da Copanor 
é operar os ativos. Nesse caso, entende-se que a Arsae-MG poderá garantir uma 
margem de segurança ou colchão financeiro pela operação dos serviços, corrigir a 
situação de déficits estruturais da Copanor e contribuir para que a Copanor possa 
realizar investimentos com recursos próprios. 

 

4.2 Custos de Capital  

No atual modelo regulatório, os custos de capital correspondem aos recursos 

tarifários concedidos à Copanor para custear de maneira onerosa os investimentos 

necessários à prestação de serviços. Tais custos estão associados à recuperação, por 

meio das tarifas, dos investimentos onerosos realizados pela Copanor ou pela Copasa à 

remuneração do custo de oportunidade pela imobilização desses ativos e pela 

disponibilidade de Capital de Giro.   

Os custos de capital correspondem a apenas 7,6% da Receita Tarifária Base (RT0) 

vigente, valor bastante reduzido se comparado ao montante equivalente da Copasa, 

correspondente a 37,8% da RT0. Este fato se deve, principalmente, ao pequeno valor da 

Base de Ativos Regulatória (BAR) da Copanor, composta exclusivamente por 

investimentos feitos com recursos próprios da Copasa em sua subsidiária em 2016. 

Como atualmente a Copanor não possui capacidade econômico-financeira para realizar 

quaisquer investimentos com recursos próprios, os custos de capital na 4ª RTP devem 

se reduzir ainda mais em relação à Receita Tarifária Base, em um ciclo vicioso de gradual 

diminuição da remuneração embutida nas tarifas. 

As contribuições da Copanor referentes à composição de sua BAR foram 

realizadas no âmbito da Consulta Pública nº 25/2021. No entanto, cabe nesta fase da 

RTP tecer alguns comentários sobre a Taxa de Remuneração Regulatória (WACC), cuja 

metodologia também contribui para uma remuneração do capital menor do que a que 

a desejável para a Copanor.  
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O cálculo da taxa de remuneração regulatória é realizado pela Arsae-MG a partir 

do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC – Weighted Average Cost of Capital), 

conforme Equação (3): 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑒𝑅𝑒 + 𝑊𝑑𝑅𝑑 (3) 

Em que: 

𝑊𝐴𝐶𝐶= Custo Médio Ponderado de Capital, estimado pela Arsae-MG em 7,924%; 

𝑊𝑒 = Participação relativa do capital próprio (equity) no financiamento total; 

𝑅𝑒 = Custo (retorno) do capital próprio; 

𝑊𝑑 = Participação relativa do capital de terceiros (debt) no financiamento total; 

𝑅𝑑 = Custo (retorno) do capital de terceiros. 

 

Conceitualmente, o custo do capital próprio (Re) consiste na “remuneração do 

investimento realizado pelo prestador com recursos próprios” (Nota Técnica CRE n° 

02/2021) e representa o custo de oportunidade que um investidor ou acionista – no caso 

da Copanor, a própria Copasa – tem ao investir seu capital. Em um contexto de 

competição entre agentes econômicos para a atração de recursos, para que uma 

oportunidade de investimento seja atrativa a um investidor, “a remuneração [oferecida] 

deve ser igual ou maior que outras oportunidades de investimento disponíveis no 

mercado que apresentem igual ou menor risco”, conforme coloca a Arsae-MG na Nota 

Técnica CRE nº 02/2021, que apresenta a metodologia de cálculo do Custo de Capital da 

Copasa. Ou seja, o WACC da Copasa – e por consequência o da Copanor – deve estar em 

patamar maior ou igual ao definido por outros reguladores infranacionais para empresas 

do mesmo setor e perfil, ou seja, companhias estaduais de saneamento básico. 

Contudo, o que ocorre com a Copanor é precisamente o oposto, como mostra a 

Tabela 1: entre prestadores estaduais com revisões tarifárias recentemente 

homologadas, a Copanor é a que possui o menor WACC real após impostos homologado. 
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Tabela 1 – Valores de WACC real após impostos homologados nos últimos 2 anos 
para prestadores estaduais 

Regulador Prestador 
WACC real após 

impostos 
Início da vigência 

Arpe Compesa 9,24% 2019 

Arsae Cesama 9,00% 2020 

Agergs Corsan 8,13% 2019 

Arsesp Sabesp 8,10% 2020 

Agepan Sanesul 8,15% 2022 

Arsae (homologado) Copanor 7,94% 2021 

Fonte: Elaboração própria, com informação de notas técnicas e resoluções das agências reguladoras. 

Em que pese a estimação da Taxa de Remuneração Regulatória por meio do 

WACC ser prática consolidada em setores de infraestrutura, um aspecto do cálculo do 

WACC sem precedentes na regulação reduziu de sobremaneira o valor calculado para a 

Copanor. Trata-se do cálculo do parâmetro beta (β, mostrado na equação abaixo), que 

mede o risco de um ativo – no caso, as ações da Copasa negociadas na Bovespa – em 

relação ao risco sistemático de mercado.  

 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝑟𝑏𝑟 (4) 

Em que: 

𝑅𝑒 = Custo de capital próprio; 

𝑅𝑓 = Taxa de retorno de um ativo considerado de risco; 

𝛽 = Coeficiente beta, medida de risco da empresa em relação ao risco sistemático 
da carteira de mercado; 

𝐸(𝑅𝑚) = Expectativa da rentabilidade oferecida pelo mercado em sua totalidade 
e representada pela carteira de mercado; e 

𝑟𝑏𝑟 = prêmio de risco-país. 

 

O cálculo do beta é realizado a partir da razão entre a (i) correlação dos retornos 

do ativo (ações da Copasa) e da carteira ou índice que representa o mercado e (ii) 

variância dos retornos de mercado em uma determinada janela temporal. Quanto maior 
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for o beta (𝛽), maior será a sensibilidade do valor da empresa às flutuações do mercado 

e, portanto, maior deverá ser o custo de capital próprio para compensar os riscos 

associados a essas oscilações.  

A metodologia vigente para o cálculo do coeficiente beta na Copanor, leva em 

consideração de uma janela temporal de 3 anos, bastante inferior à recomendada pela 

literatura para capturar os efeitos de diferentes ciclos econômicos e com precedente 

apenas na regulação de ferrovias. Tal período é diferente até mesmo do definido pela 

Arsae-MG para a Cesama (Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora) em sua 

última RTP (5,5 anos), como mostram as 18 experiências em regulação de infraestrutura, 

das quais 8 no saneamento básico, exibidas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Janelas temporais (em anos) para o parâmetro beta nos setores de 
infraestrutura 

 
Fonte: Elaboração própria, com informação de notas técnicas e resoluções das agências reguladoras. 

Notas: (1) 1ª RTP da Copasa. (2) 2ª RTP da Cesama. (3) 2ª RTP da Copasa e 3ª e 4ª RTPs Copanor. 

Setor/Regulador Janela temporal (anos) 

Saneamento 

ADASA: 2016 5 

AGERSA: 2019 5 

ARSESP: 2020 4 

ARSAE¹: 2017 3 

AGEPAR: 2021 4 

AGEPAN: 2021 5 

ARSAE²: 2020 5,5 

ARSAE³: 2021 3 

Energia Elétrica 

(ANEEL) 

Distribuição: 2015 19 

Geração: 2014 5 

Transmissão: 2013 5 

Geração, Transmissão e Distribuição: 2020 5 

Telecomunicações ANATEL: 2009 5 

Ferrovias 
ANTT: 2015 5 

ANTT: 2019 3 

Portos ANTAQ: 2017 5 

Gás 
ARSESP: 2019 5 

SEDECTES/MG: 2017  5 
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Sobretudo, a Copanor entende que não existem evidências suficientes que 

justifiquem a manutenção de uma janela temporal tão distinta da prática regulatória no 

setor de saneamento. Por outro lado, a adoção de uma janela temporal de 4 ou 5 anos 

encontra respaldo tanto (i) nas metodologias empregadas no setor de saneamento 

quanto (ii) na disponibilidade de informação do índice Ibovespa que conta com uma 

série de dados com período superior a 5 anos, cuja inexistência à época da 1ª RTP da 

Copasa foi considerada empecilho para o alongamento da janela temporal. Ademais, 

ressaltamos que o uso de séries de 4 ou 5 anos para o cálculo do beta resultam em 

maior estabilidade dos valores estimados e precisão dos intervalos de confiança 

(erros-padrão menores), conforme evidenciado na Figura 1 e demonstrado na Tabela 3.  

Figura 1 – Betas históricos estimados com janelas móveis de 3 a 5 anos 

 
Fonte: Nota Técnica CRE nº 02/2021. 

Tabela 3 – Janelas temporais para o parâmetro beta nos setores de infraestrutura 

Janela R² ajustado* 
Valor p do 

teste F 
Erro-padrão 

Beta 
Valor p do 

Beta 

5 anos 0,20263 0,000% 0,90 0,000% 

4 anos 0,19884 0,000% 0,101 0,000% 

3 anos 0,20082 0,000% 0,118 0,000% 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações da Nota Técnica CRE nº 02/2021.  
Nota: (*) Conforme simulações da Arsae-MG. 
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Em resumo, em virtude da escolha de uma janela temporal inadequada e sem 

precedentes na regulação para o cálculo do parâmetro beta, a Copanor recebe uma 

remuneração sobre sua BAR menor do que o real custo de oportunidade pela 

realização de investimentos no setor de saneamento básico brasileiro. Em que pese 

esse problema já ter sido apresentado pela Copasa em outras ocasiões, a Copanor 

entende que a nova fase de discussões metodológicas que se abre é o momento ideal 

para se discutir o tema, aprimorar a metodologia e colher esclarecimentos sobre pontos 

que que não foram devidamente esclarecidos pela Arsae-MG à Copasa e à sociedade.  

Diante do exposto, a Copanor solicita: 

1. A atualização das séries temporais usadas em seu WACC, com o devido 

recálculo do parâmetro beta considerando uma janela temporal de 4 

anos; ou 

2. Caso a Arsae-MG não julgue procedente o pleito, esclarecimentos em 

Nota Técnica do porquê não considerar cada um dos pontos 

questionados pelo prestador.  

Por fim, a Copanor pontua novamente que a correção da metodologia se faz 

necessária diante também de seu desequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que a 

remuneração a ser recebida pelo prestador é muito baixa. 

Quadro 3 – Contribuição relativa à Taxa de Remuneração Regulatória (WACC) 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 01/2022  

Seção e Página do Documento Seção 8.4.1 / página 21 

Contribuição 

A Copanor solicita a ampliação da janela temporal para o cálculo do beta, 
considerando-se uma série temporal mínima de 4 anos.  

Caso a Agência não julgue o pleito procedente, solicita-se que seja esclarecido  
por meio de Nota Técnica o motivo de não considerar cada um dos pontos 
questionados pela Copanor. 

Fundamentação 

Para que a regulação incentive investidores a aportar recursos no prestador, é 
fundamental que a Taxa de Remuneração Regulatória esteja em patamar igual ou 
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superior ao que sido definido pela regulação infranacional do setor. Entretanto, as 
definições metodológicas da Arsae-MG caminharam no sentido oposto, de forma que 
o WACC real após impostos da Copasa, e consequentemente da Copanor, seja o 
menor dentre outros prestadores estaduais com revisões tarifárias recentemente 
homologadas.  

A razão para este valor do WACC ser menor do que o custo de oportunidade 
do capital estimado para o setor resulta da escolha de uma janela temporal de para o 
cálculo do beta inferior à recomendada pela literatura para capturar efeitos de 
diferentes ciclos econômicos e à adotada para outras prestações. Nos setores de 
infraestrutura, um intervalo da mesma amplitude só encontra precedente na 
regulação das ferrovias. Não se encontra tampouco justificativa do porquê da 
Cesama, quando regulada também pela Arsae-MG, ter tido o beta estimado com 
janela mais ampla do que a adotada para a Copasa e a Copanor. 

Por outro lado, a adoção de uma janela temporal igual ou superior a 4 anos, 
além de encontrar respaldo nas metodologias empregadas nos setores de 
infraestrutura gera resultados mais estáveis e com menores intervalos de confiança 
para o parâmetro beta. 

Cabe ressaltar que a escolha de uma janela temporal inadequada e/ou sem 
precedentes regulatórios para o cálculo do beta implica numa remuneração sobre a 
BAR menor do que o real custo de oportunidade pela realização de investimentos.  

 

4.3 Receitas Irrecuperáveis  

As Receitas Irrecuperáveis representam a parcela dos custos da prestação de 

serviços que não foi paga pelos usuários em função da inadimplência estrutural que 

resistiu à adequada gestão de cobrança por parte do prestador. As Receitas 

Irrecuperáveis correspondem, portanto, a uma perda financeira esperada cujo patamar 

de irrecuperabilidade deve ser definido pelo regulador.  

O principal aspecto de melhoria na metodologia de Receitas Irrecuperáveis 

aplicada à Copanor é o horizonte temporal considerado para a avaliação da curva de 

Aging. Na 3ª RTP da Copanor, a Arsae-MG definiu um período de 36 meses, em 

coerência com a metodologia aplicada à Copasa. Contudo, entende-se que para o caso 

particular da Copanor, este horizonte é muito longo, especialmente tendo em vista 

que o modelo regulatório adotado para o prestador almeja incluir incentivos tarifários 
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atenuados em relação aos aplicados para sua Controladora, para permitir que a 

Subsidiária reverta seu atual quadro de desequilíbrio econômico-financeiro. 

Além disso, segundo os normativos contábeis aplicados à Copasa e, 

consequentemente replicados para a Copanor enquanto subsidiária, a inadimplência 

que supera o prazo de 180 dias (ou seis meses) de vencimento da fatura e que não existe 

mais expectativa de negociação por parte do cliente – após o cumprimento de toda a 

cadeia de cobrança – já é provisionada contabilmente. Portanto, conforme definido na 

Nota Técnica SPRC/CONT nº 001/2020, que diz respeito ao cálculo da Provisão para 

Perdas Esperadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD), “a Companhia passa a 

provisionar ainda 100% dos valores vencidos acima de 180 dias, e que não foram 

baixados por qualquer razão.”  Isto ocorre porque:  

“(...) entende-se que, com toda a cadeia de cobrança cumprida, 

uma vez o cliente tamponado (corte efetivo no abastecimento de água), 

hidrômetro retirado, medidas estas extremamente drásticas, porém 

necessárias, a Companhia passa, a partir de então, a não ter mais 

expectativa de recuperabilidade dos débitos do referido cliente, o que 

ocorre ao ser cumprido o prazo de 180 dias a partir do vencimento. Neste 

momento, em condições normais, o acesso ao nosso serviço está 

fisicamente interrompido, e com todas as nossas ações adotadas não há 

êxito em conseguir convencer o cliente a tomar a iniciativa de parcelar 

sua dívida ou outra forma de negociar seu débito. (Nota Técnica 

SPRC/CONT nº  001/2020) 

No Relatório CRE nº 02/2021, publicado no âmbito da 3ª RTP da Copanor, a 

Arsae-MG argumentou que a adoção de um período de referência de 36 meses estava 

aderente com “diversos estudos, metodologias e propostas que levam em consideração 

o aspecto temporal igual ou maior que o período utilizado pela Arsae-MG. Como 

exemplo citamos: Arsesp - (SP) 2º RTO Sabesp - NTF 06/2018 (média: 49-60 meses); 

Agepar - (PR) 2º RT – NT 06/2020 (período de 36 meses – últimos 4 meses); Adasa - (DF) 

AP 04/2020 – Módulo 8 (96 meses – média móvel exponencial) e Aneel (período de 60 

meses)”. Contudo, cabe ressaltar que os prestadores mencionados são em sua ampla 
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maioria sustentáveis com os atuais patamares tarifários13 e que os processos tarifários 

mencionados pela Agência não são comparáveis com as características e o modelo 

regulatório da Copanor.  

Na Copanor, tendo em vista as características peculiares da prestação na sua 

área de atuação bem como a situação de desequilíbrio econômico-financeiro e escassez 

de recursos, as tarifas são definidas de forma a permitir a cobertura dos custos reais 

incorridos, em um modelo regulatório híbrido entre a regulação pelo custo do serviço 

e a por incentivos. Por outro lado, nos estudos mencionados pela Arsae-MG no 

Relatório CRE nº 02/2021, as tarifas são definidas a partir de modelos puros de 

regulação por incentivos de modo a permitir a recuperação dos custos em regime de 

eficiência.  

Além da distinção nos modelos regulatórios, os exemplos citados pela Arsae-MG 

diferem-se quanto ao período do ciclo tarifário que na Copanor é de um ano e nos 

processos tarifários mencionados pela Agência as tarifas são definidas considerando um 

ciclo tarifário, em geral, de pelo menos 48 meses (4 anos). Soma-se a isto, o evidente 

aumento dos níveis de inadimplência constatado pela própria Agência na Nota Técnica 

CRE nº 01/2022 – que foi antevisto pela Copanor e potencializado pelas características 

socioeconômicas do Norte e Nordeste mineiros – contribuindo para o agravamento da 

situação econômico-financeira do Prestador.  

Em função dos impactos socioeconômicos da pandemia da COVID-19, alguns 

segmentos da população passaram a contar ao longo de 2020 com o recebimento de 

renda emergencial, que resultou num aumento temporário da renda e na diminuição da 

inadimplência observada pela Copanor.  

                                                      

13 Em atendimento ao Decreto n° 10.710/2021, a Sabesp e Sanepar comprovaram as respectivas capacidades 
econômico-financeiras. Por sua vez, o modelo regulatório aplicado pela ANEEL na distribuição de energia elétrica foi 
instituído na primeira década deste século e é reconhecidamente um caso de sucesso, servindo de inspiração inclusive 
para a regulação no setor de saneamento básico. 
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Em 2021, em suas contribuições à 3ª RTP da Copanor, a subsidiária alertou que 

com a extinção e a reformulação do auxílio emergencial poderia ocorrer um aumento 

da inadimplência tanto na categoria Residencial Social quanto nas categorias Comercial 

e Industrial, em função da dependência do consumo gerado a partir desta renda 

extraordinária. Conforme previsto, esse aumento ocorreu e foi atestado pela Arsae-MG 

na Nota Técnica CRE nº 01/202.  

Desta forma, em função da interrupção do auxílio em 2021 e diante da sua 

reformulação em valores e abrangência inferiores ao modelo inicial, houve uma redução 

abrupta da renda da população. Somada aos aumentos nas faturas decorrentes da 

alteração da estrutura tarifária resultaram em uma elevação da inadimplência, 

conforme constatado pela própria Agência na Nota Técnica CRE nº 01/2022. O Gráfico 

1 apresenta a relação entre a inadimplência de cada categoria em relação ao respectivo 

faturamento, considerando diferentes recortes temporais (de set/16 a ago/19, jan/17 a 

dez/19, ago/17 a jul/20, jan/18 a dez/20, jul/18 a jun/21, out/18 a set/21).  

Gráfico 1 – Inadimplência/Faturamento por categoria (%) 

 
Fonte: elaborado a partir dos dados constantes na Nota Técnica CRE Nº 01/2022. 
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A partir do gráfico acima é possível observar que houve uma elevação da 

inadimplência em relação ao faturamento em todas as categorias, exceto na categoria 

Pública. Comparando-se as relações nos períodos entre set/16-ago/19 e out/18-set/21, 

por exemplo, houve um aumento da relação entre inadimplência e faturamento de 

5,25% para 8,51% na categoria Residencial, 5,33% para 9,57% na categoria Comercial, 

3,95% para 7,12% na categoria Industrial, 4,00% para 9,69% na categoria Social e 7,24% 

para 9,23% no total da inadimplência em relação ao faturamento total. 

A alteração do comportamento da inadimplência fica ainda mais evidente 

quando se analisa a variação da inadimplência em relação ao faturamento entre set/16 

e set/21, conforme representado no Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Variação da relação entre inadimplência e faturamento entre set/16 e 
set/21 (%) 

 
Fonte: elaborado a partir dos dados constantes na Nota Técnica CRE Nº 01/2022. 

Entre set/16 e set/21 observou-se uma variação na relação entre inadimplência 

e faturamento da respectiva categoria de 62,10% na categoria Residencial, 79,47% na 

Comercial, 79,96% na Industrial e 27,53% no total de inadimplência. O aumento da 

inadimplência em relação ao faturamento se mostrou ainda mais evidenciado na 

62,10%

79,47% 79,96%

-45,53%

141,87%

27,53%

Res Com Ind Pub Soc Total

Res Com Ind Pub Soc Total
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categoria Social tendo em vista que entre set/16 e set/21 teve uma variação da ordem 

de 142,87% enquanto na categoria Pública houve uma queda de 45,53%.  

O aumento da inadimplência na categoria Social, além das alterações na renda 

decorrentes do auxílio emergencial, associa-se ao elevado comprometimento da 

capacidade de pagamento destes usuários que, conforme reportado pela Arsae-MG na 

Nota Técnica CRE n° 01/2022, o “indicador da categoria Social extrapolou o limite 

superior recomendado, alcançando 6,11%”. Por outro lado, o impacto da inadimplência 

da categoria Pública foi atenuado em função da queda nos montantes das faturas 

médias em aberto. 

Com o contexto vivenciado pela Copanor de escassez de recursos e necessidade 

de recorrer a fontes extra-tarifárias para a realização de investimentos em expansão dos 

serviços, somado ao aumento considerável da inadimplência, a situação econômico-

financeira da Copanor tende a se agravar ainda mais. 

Neste sentido, entende-se que existe a necessidade de redução do horizonte 

da curva de Aging para adequação ao modelo regulatório adotado para a Copanor e 

melhor refletir os aumentos do nível de inadimplência sofridos pela subsidiária, tendo 

em vista que os parâmetros contábeis que já provisionam contabilmente as faturas 

vencidas acima de 180 dias. 

Quadro 4 – Contribuição relativa às Receitas Irrecuperáveis em função da 
compatibilização do horizonte temporal com o modelo regulatório 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 01/2022  

Seção e Página do Documento Seção 10 / página 22-23 

Contribuição 

A Copanor solicita a compatibilização do horizonte temporal adotado na curva 
de Aging com o modelo regulatório adotado para a Copanor e parâmetros contábeis 
que já provisionam as faturas vencidas acima de 180 dias.  

Fundamentação 

A adoção do modelo de regulação da Copanor decorre das especificidades do 
prestador que o diferenciam dos outros prestadores e como uma medida de 
reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro a partir da incorporação de 
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incentivos regulatórios atenuados. Entende-se, portanto, que é inapropriado 
considerar um horizonte tão longo para a curva de Aging, dado o grau de incentivo 
que é suportado pela Copanor e diante da constatação de aumento dos níveis de 
inadimplência estrutural vivenciados pela empresa. Além disso, a Copanor aponta que 
provisiona contabilmente dívidas com mais de 180 dias, uma vez que estas já não 
serão recuperadas. 

 

4.4 Outras Receitas 

Além da Receita Tarifária, é comum que os prestadores aufiram Outras Receitas 

decorrentes de atividades complementares e/ou adicionais à prestação de serviços. Na 

medida em que o regulador permita o desenvolvimento destas atividades, os benefícios 

gerados devem ser compartilhados entre prestador e usuários.  

No âmbito da 4ª RTP, a Arsae-MG propõe a manutenção da metodologia adotada 

na última revisão tarifária, que consistiu na apuração destas receitas a partir dos valores 

registrados na contabilidade nos últimos 12 meses aplicando-se percentuais de 

compartilhamento diferenciados em função da natureza de cada receita. Para tanto, as 

Outras Receitas continuam segregadas entre: Receitas Operacionais Indiretas, Receitas 

Financeiras e Outras Receitas Diversas.  

As Receitas Operacionais Indiretas correspondem às receitas de serviços não 

tarifados de água e esgoto e são totalmente compartilhadas com a modicidade tarifária. 

No grupo de Receitas Financeiras, algumas receitas são totalmente compartilhadas com 

os usuários – receitas relativas a descontos auferidos, multas por impontualidade e 

royalties – e outras não são compartilhadas com a modicidade tarifária como as receitas 

de juros por impontualidade, rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas 

financeiras. E as Receitas Diversas são totalmente compartilhadas com os usuários sob 

a justificativa de que os custos decorrentes destas atividades “estão integralmente 

cobertos nas tarifas” (Nota Técnica CRE nº 01/2022).  

Dentre as Receitas Diversas, estão as receitas de ressarcimentos por danos de 

terceiros. Tendo em vista a natureza dos recursos para a reposição dos ativos 
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danificados por terceiros, o compartilhamento total destas receitas tende a prejudicar 

a expansão dos serviços que se faz tão necessária na área de atuação da Copanor. 

Conforme ressaltado ao longo da presente contribuição, a prestação de serviços 

na área de atuação da Copanor é caracterizada pela escassez de recursos e inexistência 

de recursos próprios para a realização de investimentos no sistema de água e esgoto. 

Embora atualmente a subsidiária receba recursos para investimento por meio do 

subsídio inter-regional entre Copasa e Copanor, novamente ressalta-se que diante do 

risco de descontinuidade destes repasses, se fazem necessárias a estruturação de 

formas alternativas de financiar os investimentos. 

Entende-se que parte das Outras Receitas deve ser compartilhada com a 

modicidade tarifária, contudo, as receitas decorrentes de ressarcimentos de danos 

causados de terceiros podem ser melhor empregadas e contribuir para a melhoria da 

prestação na medida em que a Copanor possa incorporar tais recursos para 

investimento no serviço. Com a proximidade do fim dos repasses via subsídio tarifário 

da Copasa, a situação de desequilíbrio econômico-financeiro conhecido pela Agência 

tende a se agravar ainda mais. Desta forma, ao permitir a retenção dos valores de 

ressarcimentos para a reposição de ativos danificados ou destruídos por terceiros, a 

Arsae-MG atuará para amenizar a dependência da Copanor em relação ao subsídio ao 

mesmo tempo em que os usuários serão beneficiados na medida em que os recursos 

do Subsídio se voltem exclusivamente para a expansão dos serviços.  

Desta forma, a Copanor solicita que as receitas de ressarcimento por danos de 

terceiros não sejam revertidas à modicidade tarifária e possam ser destinadas à 

reposição de ativos danificados ou destruídos reduzindo-se a dependência do Subsídio 

Tarifário. 
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Quadro 5 – Contribuição relativa à reversão das Outras Receitas de ressarcimento  

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 01/2022  

Seção e Página do Documento Seção 8.6 / página 23-24 

Contribuição 

A Copanor solicita que as receitas de ressarcimento não sejam revertidas à 
modicidade tarifária e possam ser destinadas à reposição de ativos danificados ou 
destruídos, permitindo a redução da dependência do subsídio tarifário e contribuindo 
para o aumento de caixa.  

Fundamentação 

A Copanor pondera que o compartilhamento das receitas de ressarcimento 
tende a prejudicar a expansão dos serviços que se faz tão necessária na área de 
atuação da Copanor, na medida em que os recursos que poderiam ser focados na 
expansão são destinados à reposição dos ativos danificados por terceiros.  

Tendo em vista a iminência do fim do subsídio na sua atual configuração, a 
situação de desequilíbrio econômico-financeiro vivenciada pela Copanor tende a se 
agravar. Portanto, ao permitir a retenção das receitas de ressarcimentos para a 
reposição de ativos danificados ou destruídos por terceiros, a Agência atuará para 
amenizar a dependência da Copanor em relação ao subsídio ao mesmo passo em que 
os usuários serão beneficiados na medida em que os recursos do subsídio estejam 
voltados para a expansão dos serviços. 

 

4.5 Componentes Financeiros  

O modelo regulatório aplicado à Copanor objetiva garantir neutralidade ao 

prestador em relação a alguns custos considerados não administráveis. Essas 

compensações, além de outros itens sem caráter permanente na composição das 

tarifas, são realizadas a cada movimentação tarifária anual (reajuste ou revisão) e 

constituem o que se chama de Componente Financeiros. 

Para a 4ª RTP da Copanor, a Arsae-MG propõe no Quadro 10 da Nota Técnica 

CRE nº 01/2022 que a compensação dos Demais Itens Não Administráveis seja realizada 

“pela variação de preços acumulada no PR0”. A redação utilizada para descrever essa 

proposta difere sutilmente da que tem sido utilizada pela Arsae-MG, que descreve que 

os Demais Itens não Administráveis sejam compensados pelas “diferenças mês a mês 

entre as variações de preços estimadas e incorridas” (Nota Técnica CRE nº 06/2021, 
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Quadro 11). Ainda, e ao contrário do ocorrido na última RTP, o Quadro 10 da Nota 

Técnica CRE nº 01/2022 não apresenta a Métrica de Cálculo utilizada neste caso. Diante 

destas diferenças de redação, a Copanor solicita à Arsae-MG que (1) esclareça se há 

alguma mudança na metodologia de cálculo da Compensação Financeira dos Demais 

Itens Não Administráveis e (2) mantenha a metodologia anterior diante da ausência 

de qualquer explicação sobre a Métrica de Cálculo e do porquê da proposta de 

mudança. 

Nesta RTP a Arsae-MG propõe outra mudança ao prever a criação de 

Componente Financeiro decorrente da Expansão do serviço de tratamento de esgoto. 

Segundo a Agência, tal compensação se dá em função da “diferença entre o custo do 

serviço de tratamento de esgotos em relação ao custo do serviço de água e do serviço 

de coleta de esgoto” tendo em vista que a expansão dos serviços possa ocorrer em 

ritmos diferentes e implicar num faturamento a maior ou a menor que os custos. Tal 

compensação é calculada a partir da Equação (5):  

𝐶𝐹 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎çã𝑜 = (%𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇/𝐴 × %𝑣𝑎𝑟𝑇−𝐴 × 𝐹𝑎𝑡𝐴) + (%𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇/𝐸 × %𝑣𝑎𝑟𝑇−𝐸 × 𝐹𝑎𝑡𝐸) (5) 

Em que: 

%𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇/𝐴 e %𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇/𝐸 = parcelas das tarifas base de água e esgoto 

destinadas à cobertura dos custos de tratamento de esgoto, 5,951% e 12,685%, 
respectivamente; 

%𝑣𝑎𝑟𝑇−𝐴 e %𝑣𝑎𝑟𝑇−𝐸 = diferença em pontos percentuais da variação de volume 
faturado de água e esgoto em relação à variação do volume faturado de esgoto 
para os usuários que possuem tratamento de esgoto, considera o mercado de 
referência da última RTP; 

𝐹𝑎𝑡𝐴 e 𝐹𝑎𝑡𝐸 = corresponde ao faturamento de água e esgoto do mercado de 
referência da última RTP considerando-se as tarifas vigentes no período de 
análise. 

 

Quanto à proposta de cálculo da compensação pelas diferenças no ritmo de 

crescimento dos serviços prestados, cabem dois comentários. Em primeiro lugar, 

lembra-se que tal componente também é aplicado à Copasa e, como manifestado por 



 
 

 
Rua Mar de Espanha, 525 – Bairro Santo Antônio – Belo Horizonte – MG -  CEP 30330-900 

www.copasa.com.br 

Página 38 de 71 

aquele prestador nas contribuições à Consulta Pública nº 23/2021, cabem uma série de 

críticas aos pormenores de sua construção, em particular: 

1. Falta transparência à estimativa do Componente Financeiro feita pela 

Arsae-MG, cujo cálculo não consta do modelo de cálculo do Índice de 

Reposicionamento Tarifário (IRT) e Efeito Tarifário Médio (ETM). No caso 

particular da Copanor, a falta de transparência é agravada por causa da 

divulgação antecipada e sem qualquer memória de cálculo dos valores 

estimados para os parâmetros %𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇/𝐴 e %𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇/𝐸. Ao proceder 

desta maneira, a Arsae-MG não apenas prejudica sobremaneira 

qualquer análise mais aprofundada sobre a metodologia como impede 

a devida avaliação pela Copanor de um resultado preliminar.   

2. Em que pese as críticas acima, sabe-se que os fatores %𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇/𝐴 e 

%𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇/𝐸 são calculados sobre estimativas dos custos incorridos no 

passado. Esse cálculo parte do pressuposto de que os custos incorridos 

no passado serão refletidos no futuro, o que não necessariamente é 

verdadeiro. Em outras palavras, o suposto custo unitário vinculado ao 

serviço de tratamento de esgoto pode não ser razoável no futuro diante 

da expansão do serviço.    

Em segundo lugar, cumpre destacar que a aplicação deste componente não é 

aderente com o regime de regulação adotado para a Copanor. Isto porque, este 

modelo de regulação prevê a ocorrência de revisões tarifárias anuais, em que todos os 

custos operacionais são reavaliados e a Base de Ativos Regulatória atualizada com os 

novos investimentos onerosos realizados. Portanto, o alegado descasamento na 

expansão dos serviços já é absorvido e tratado automaticamente na metodologia. 

Por todo exposto, a Copanor solicita que o mecanismo de compensação da 

evolução do tratamento de esgoto não seja aplicado em função da incompatibilidade 

como o modelo de regulação adotado ou ao menos até que sejam feitos estudos mais 
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aprofundados sobre os custos unitários perspectivos, aderentes à operação do 

sistema após sua expansão desejada. 

Quadro 6 – Contribuição relativa à Compensação Financeira dos Demais Itens Não 
Administráveis 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 01/2022  

Seção e Página do Documento Seção 10 / página 27-29 

Contribuição 

A Copanor solicita que a Agência esclareça se houve alguma mudança na 
metodologia de cálculo da Compensação Financeira dos Demais Itens Não 
Administráveis. Caso a metodologia tenha sido alterada, solicita-se que seja mantida 
a metodologia anterior. 

Fundamentação 

A redação utilizada na Nota Técnica CRE nº 01/2022 para descrever a 
Compensação Financeira dos Demais Itens Não Administráveis a ser aplicada na 4ª 
RTP da Copanor difere sutilmente da que tem sido utilizada pela Arsae-MG a partir da 
Nota Técnica CRE n° 06/2021. O motivo da diferença da redação e nem a métrica de 
cálculo da nova forma de compensação são apresentados.  

 

Quadro 7 – Contribuição relativa à Compensação Financeira pela Expansão do serviço 
de tratamento de esgoto 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 01/2022  

Seção e Página do Documento Seção 10 / página 27-29 

Contribuição 

A Copanor solicita que não seja aplicado o mecanismo de compensação pelas 
diferenças nos ritmos de crescimento dos serviços de tratamento em relação aos 
serviços de água e coleta de esgoto tendo em vista a sua incompatibilidade com o 
modelo de regulação adotado ou ao menos até que sejam feitos estudos mais 
aprofundados sobre os custos unitários perspectivos, aderentes à operação do 
sistema após sua expansão desejada. 

Fundamentação 

A equação utilizada no cálculo deste componente financeiro proposto pela 
Arsae-MG apresenta inconsistências ou falta de clareza em seus fatores, ensejando 
carência à discussão de item tão relevante ao posicionamento tarifário da prestadora. 

Além disso, a aplicação deste componente não é aderente com o regime de 
regulação adotado, que prevê a realização de revisões tarifárias anuais com completa 
reavaliação dos custos operacionais e do estoque de investimentos onerosos (BAR). 
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5. FATOR X  

No âmbito da 4ª RTP da Copanor, a Arsae-MG propõe a aplicação do Fator X 

sobre as Receitas Tarifárias da subsidiária. O Fator X, por sua vez, é composto pelo Fator 

de Qualidade (FQ) e Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário (FE). 

A partir da aplicação destes fatores, a Arsae-MG visa “vincular a receita tarifária do 

prestador ao seu desempenho em relação a dois objetivos fundamentais que devem 

nortear a atuação do prestador: a universalização e a qualidade do serviço”, conforme 

definido na Nota Técnica CRE nº 02/2022. 

O cálculo do Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário (FE), 

a Arsae-MG se baseia no Índice de Tratamento de Esgoto (ITE), obtido a partir da 

Equação (6): 

𝐼𝑇𝐸 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐷𝑇

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎
× 100 (6) 

 

Em que EDT corresponde ao Esgoto Dinâmico Coletado e Tratado.  

Para o cálculo do Fator de Qualidade são considerados sete indicadores 

segregados de acordo com as dimensões de qualidade dos serviços prestados e 

relacionamento com o usuário, por tipo de serviços prestado, ou seja, abastecimento de 

água, esgotamento sanitário ou ambos os serviços, conforme resumido na Tabela 4. 

Tabela 4 – Tipologia dos indicadores propostos pela Arsae-MG 
Dimensão Abastecimento de água Esgotamento Sanitário Ambos os serviços 

Qualidade do 
Serviço 

Atendimento ao padrão de 
coliformes totais 

Eficiência de Remoção 
de DBO 

 
Atendimento ao padrão de 

turbidez  

Atendimento ao padrão de 
cloro 

Relacionamento 
com o Usuário 

Manifestação de falta 
d’água 

Reclamação de refluxos 
de esgoto 

Atendimento ao prazo 
nos serviços executados 

Fonte: elaborado a partir da Nota Técnica CRE nº 02/2022. 
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No que tange o Fator X proposto para a Copanor, cumpre destacar que a sua 

criação está intrinsecamente associada às disposições do § 1º do Art. 29 da Lei nº 

11.445/2007, que define que “a instituição das tarifas” observe entre suas diretrizes “a 

ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços” (inciso II) 

e o “incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços” (inciso VIII). Estas e as demais 

diretrizes do parágrafo remetem ao regime de regulação por incentivos previsto pela Lei 

do Saneamento desde sua criação e reforçado pelo Novo Marco Legal do Saneamento 

Básico. 

Entretanto, conforme ressaltado pela Agência, é adotado um “modelo híbrido” 

(Nota Técnica CRE nº 01/2022, p. 11) “para a Copanor que se assemelha ao custo por 

serviço e que busca vincular o preço do serviço aos custos do prestador” (Nota Técnica 

CRE nº 02/2022). A adoção do modelo híbrido no lugar da aplicação de uma regulação 

por incentivos, conforme discutido na seção 3, se justifica frente às particularidades da 

prestação de serviços na área de atuação da Copanor e à escassez de recursos e perene 

desequilíbrio econômico-financeiro.   

Em que pese os motivos para a adoção do modelo de regulação híbrida, como 

recorrentemente argumentado ao longo desta contribuição, não se conseguiu até o 

momento reequilibrar a prestação dos serviços da Copanor. De fato, a própria Arsae-

MG reconhece a existência de um “persistente desequilíbrio econômico-financeiro” e de 

“problemas críticos para obter níveis de qualidade do serviço desejáveis e expandir o 

atendimento em ritmo adequado” ocasionados pela insuficiência de recursos (Nota 

Técnica CRE nº 01/2022). 

Consequentemente, a Copanor sofre sanções que, justificadas ou não, a afastam 

ainda mais de uma situação sustentável de prestação. A Copanor, portanto, entende 

que há hoje um ciclo vicioso de insustentabilidade na prestação que só será rompido 

com mudanças no modelo regulatório que resolvam o problema de insuficiência de 

recursos para a operação, manutenção e investimentos nos sistemas. 
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Isso posto, entende-se que a maneira como a aplicação do Fator X às tarifas da 

Copanor foi proposta pela Arsae-MG caminha em sentido oposto ao rompimento do 

ciclo vicioso que impede a empresa de expandir e melhorar os serviços em 

atendimento conforme previsto pelas metas do Fator X. Por estas razões, a Copanor 

apresenta a seguir os principais pontos de ajuste na metodologia proposta para o Fator 

X.  

5.1 Fator de incentivo à universalização do esgotamento sanitário (FE) 

O cálculo do FE se dá a partir da diferença entre o Índice de Tratamento de Esgoto 

apurado e a meta para definida para o ano de referência. A partir da apuração dessa 

diferença, a Arsae-MG busca acompanhar a “evolução do serviço de esgotamento 

sanitário”, como definido na Nota Técnica CRE nº 02/2022.  

Entretanto, como também pontua a Agência, “o subsídio não é suficiente para 

resolver os problemas de saneamento básico” na região de atendimento da Copanor, de 

tal maneira que “a companhia continua enfrentando problemas críticos para (...) 

expandir o atendimento em ritmo adequado” (Nota Técnica CRE nº 01/2022, p. 8). 

Denota-se dessa constatação que existe uma interrelação entre a melhoria dos 

indicadores FE e os investimentos nos sistemas de esgotamento sanitário. No entanto, 

os recursos repassados à Copanor por meio do subsídio inter-regional, ainda que bem 

delineados, jamais foram calculados considerando o montante de investimentos 

necessários para alcançar as metas.  

Soma-se a isto, a restrição hídrica intrínseca à região de atuação da Copanor, que 

demanda a focalização do uso dos recursos para investimentos em poços e sistemas 

hídricos integrados. Diante da necessidade primordial em assegurar o abastecimento de 

água, os recursos disponíveis para a expansão do esgoto acabam sendo insuficientes 

para a real necessidade das localidades atendidas pela Copanor. Ainda, diante da 

iminência da extinção do subsídio inter-regional decorrente das definições do Novo 



 
 

 
Rua Mar de Espanha, 525 – Bairro Santo Antônio – Belo Horizonte – MG -  CEP 30330-900 

www.copasa.com.br 

Página 43 de 71 

Marco Legal, corre-se o risco destes recursos desaparecerem até o estabelecimento de 

um novo mecanismo de transferência de recursos.  

Ainda que a Arsae-MG decida pela manutenção da aplicação do FE, entende-se 

que as metas carregam problemas conceituais. Primeiramente, ressalta-se que as metas 

para a Copanor são mais desafiadoras do que as definidas na 2ª RTP da Copasa. Na 

Tabela 5 abaixo, observa-se que a variação percentual ao ano da Copanor é equivalente 

ao dobro do exigido para a Copasa. Tais exigências não são factíveis com os recursos 

escassos que estão à disposição da Companhia.  

Tabela 5 – Comparação das metas de universalização de esgoto da Copasa e Copanor 

 Meta central do ITE Variação (p.p) 

Ano Copanor  (1) Copasa (2) Copanor Copasa 

2020 28,6% 68,91% - - 

2021 31,8% 70,53% 3,2% 1,6% 

2022 35,0% 72,15% 3,2% 1,6% 

2023 - 73,77% - 1,6% 

2024 - 75,39% - 1,6% 

Fonte: (1) NT CRE 02/2022, (2)  NT CRE 0185/2021 

Ademais, uma vez que a metodologia adotada na Copanor, ao definir a realização 

de revisões tarifárias anuais e, assim, calcular o equilíbrio econômico-financeiro teórico 

que dura apenas um ano, as metas de serviços compatíveis com esse suposto equilíbrio 

deveriam ser definidas considerando o horizonte do ciclo tarifário. Essa disposição 

torna-se ainda mais relevante quando se leva em consideração a iminência de uma 

reformulação completa do subsídio destinado à Copanor antes de 2024. 

Portanto, a Copanor solicita que as metas relativas ao FE sejam revistas de 

forma a serem compatibilizadas com (i) o horizonte temporal do ciclo tarifário de um 

ano e (ii) os recursos do subsídio inter-regional efetivamente destinados à Copanor.  
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Quadro 8 – Contribuição relativa às Metas do Fator de incentivo à universalização do 
esgotamento sanitário 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 02/2022  

Seção e Página do Documento Seção 3.2 / página 6-8 

Contribuição 

A Copanor solicita a revisão das metas definidas pela Agência de forma que 
sejam baseadas no histórico da subsidiária e compatíveis com os recursos destinados 
à Copanor.  

Fundamentação 

Entende-se que a definição das metas de expansão do serviço na área de 
atuação da Copanor deve incentivar a melhoria do serviço ao mesmo tempo em que 
sejam asseguradas as condições econômicas-financeiras da Copanor. Além disso, uma 
vez que as revisões tarifárias ocorrem anualmente, é necessário que as metas se 
restrinjam ao horizonte de 1 ano para serem compatíveis com os recursos financeiros 
à disposição da Copanor. 

 

Por fim, atenta-se para o desbalanço entre as penalidades e as bonificações 

estabelecidas no menu de metas tarifárias do FE. Da forma como proposto pela Arsae-

MG, as penalizações definidas no menu de metas superam as bonificações pelo seu 

atendimento. Por exemplo, no caso de uma opção de meta de 0 pontos percentuais 

(p.p.): se o alcance for de -0,4 p.p., a penalização é de -0,48% da receita e, por outro 

lado, se o alcance for de +0,4 p.p. a bonificação é de apenas 0,20% da receita. 

Além disso, bônus e penalidades não guardam qualquer relação com os 

investimentos necessários para o alcance das metas. De fato, a metodologia da Agência 

implica que um aumento significativo do nível de atendimento em 3,2 p.p em um ano, 

não será acompanhada de nenhuma contrapartida tarifária. Neste sentido, a Copanor 

solicita que o menu de metas aplicado ao FE seja redesenhado de modo a considerar 

bonificações e penalidades simétricas e compatíveis aos custos associados a cada nível 

de atendimento. 
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Quadro 9 – Contribuição relativa aos Menus de Metas do Fator de incentivo à 
universalização do esgotamento sanitário 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 02/2022  

Seção e Página do Documento Seção 3.2 / página 6-8 

Contribuição 

A Copanor solicita que o menu de metas do fator de incentivo à 
universalização do esgotamento seja revisado e mais bem calibrado a fim de 
compatibilizar as bonificações com a necessidade de investimentos. Caso contrário, a 
Agência atuará no agravamento da situação econômico-financeira vivenciada pela 
subsidiária.  

Fundamentação 

O menu de metas, nos moldes atuais, implica que um aumento no índice de 
universalização de 3,2 p.p. não teria qualquer contrapartida tarifária. Tendo em vista 
a situação de desequilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços na área de 
atuação da Copanor, qualquer melhoria dos índices atuais demandaria investimentos 
adicionais. Entende-se, portanto, que o menu de metas desenhado deve ser aderente 
aos recursos disponíveis na Copanor. Caso contrário, as penalizações poderão 
comprometer ainda mais a situação econômico-financeira da subsidiária.  

 

 

5.2 Fator de Qualidade (FQ) 

O Fator de Qualidade é obtido por meio do Índice de Qualidade do Serviço (IQS), 

calculado a partir da ponderação entre os setes indicadores em relação às suas metas 

regulatórias, conforme Equação (7): 

𝐼𝑄𝑆 = [0,26 × (
𝐼1

𝑀𝑒𝑡𝑎1
) + 0,18 × (

𝐼2

𝑀𝑒𝑡𝑎2
) + 0,16 × (

𝐼3

𝑀𝑒𝑡𝑎3
) + 0,12 × (

𝑀𝑒𝑡𝑎4

𝐼4
)

+ 0,09 × (
𝑀𝑒𝑡𝑎5

𝐼5
) + 0,13 × (

𝐼6

𝑀𝑒𝑡𝑎6
) + 0,06 × (

𝐼7

𝑀𝑒𝑡𝑎7
)] − 1 

(7) 

Em que: 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑖 = metas de cada indicador de qualidade i; 

𝐼1 = Percentual de Atendimento ao Padrão de Coliformes Totais; 

𝐼2 = Percentual de Atendimento ao Padrão de Turbidez; 

𝐼3 = Percentual de Atendimento ao Padrão de Cloro; 

𝐼4 = Taxa de Manifestações de Falta de Água; 
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𝐼5 = Taxa de Reclamações de Refluxo de Esgoto; 

𝐼6 = Eficiência na Remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO); 

𝐼7 = Taxa de Serviços Executados no Prazo. 

 

A seguir são destacados os pontos que a Copanor julga serem passíveis de ajuste 

na proposta da Arsae-MG. 

 

5.2.1 Aspectos Gerais 

A melhoria na qualidade da prestação depende da disponibilidade de recursos 

da mesma forma que a expansão dos serviços. No entanto, diferentemente do FE, a 

prestação em acordo com as metas do FQ demanda o reconhecimento de custos 

operacionais regulatórios suficientes para a operação de sistemas e o atendimento 

técnico-comercial a clientes da Copanor. Como já denotado anteriormente, não é 

factível exigir da Copanor metas que impliquem em melhoria da qualidade dos serviços 

prestados sem um prévio equacionamento tarifário, em particular dos custos 

operacionais. Agrava esse problema a definição de trajetórias de melhoria dos 

indicadores do FQ mais desafiadoras do que as impostas à Copasa, como mostram os 

valores em vermelho na Tabela 6. 

Tabela 6 – Comparação das metas de incentivo a qualidade da Copasa e Copanor 

Indicador Prestador Metas 2020 2021 2022 2023 2024 

Coliformes 
totais 

Copasa 
Var. (p.p)   1,8 1,8 1,8 1,7 

Meta Central   94,7% 96,5% 98,3% 100,0% 

Copanor 
Var. (p.p)   0,7  0,7  0,7  0,7  

Meta Central 97,2% 97,9% 98,6% 99,3% 100,0% 

Turbidez 

Copasa 

Var. (p.p)   1,2 1,1 1,2 1,2 

Meta Central   96,50% 97,60% 98,80% 
100,00

% 

Copanor 
Var. (p.p)   3,98  3,98  3,98  3,98  

Meta Central 84,1% 88,1% 92,0% 96,0% 100,0% 

Cloro Residual Copasa 

Var. (p.p)   1,9 1,8 1,9 1,8 

Meta Central   94,50% 96,30% 98,20% 
100,00

% 
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Copanor 
Var. (p.p)   3,3  3,3  3,3  3,3  

Meta Central 85,8% 89,1% 92,5% 95,8% 99,1% 

Falta de Água e 
Descontinuidade 

Copasa 

Var. (por 10mil 
lig) 

  -0,85 -0,85 -0,85 -0,85 

Meta Central   53,23 52,38 51,53 50,68 

Copanor 

Var. (por 10mil 
lig) 

  0,00  -6,15  0,00  0,00  

Meta Central   32,09 21,08 21,08 21,08 

Reclamação 
Refluxo 

Copasa 

Var. (por 10mil 
hab) 

  0 0 -0,01 0 

Meta Central   3,39 3,39 3,38 3,38 

Copanor 

Var. (por 10mil 
hab) 

  0,00  -0,37  0,00  0,00  

Meta Central   2,22 1,85 1,85 1,85 

Remoção BDO 

Copasa 

Var. (p.p)   2,8 2,9 2,8 2,9 

Meta Central   91,40% 94,30% 97,10% 
100,00

% 

Copanor 
Var. (p.p)     0,23  0,00  0,00  

Meta Central 83,87% 65,71% 88,57% 88,57% 88,57% 

Serviço 
Executado no 

Prazo 

Copasa 

Var. (p.p)   1,0 2,0 2,0 1,0 

Meta Central   95,00% 97,00% 99,00% 
100,00

% 

Copanor 
Var. (p.p)   2,8 5,0 5,0 3,0 

Meta Central 74,20% 77,0% 82,0% 87,0% 90,0% 

Fonte: elaboração própria a partir das Notas Técnicas publicadas pela Arsae-MG. 

Independentemente dos problemas mencionados acima e tal qual no caso do 

FE, a Copanor entende que o horizonte das metas deve ser compatível com o ciclo 

tarifário, do contrário, é impossível garantir o atendimento aos requisitos de FQ com 

os atuais recursos à disposição.  

Neste sentido, a Copanor solicita que as metas dos indicadores de qualidade 

definidos pela Arsae-MG para a 4ª RTP sejam reavaliadas de forma a compatibilizar as 

metas com os recursos tarifários do subsídio à disposição da Companhia. Na 

impossibilidade de se realizar tal estimativa, a Arsae-MG deve observar a evolução 

histórica dos indicadores I1 a I7 para o cálculo das metas. É fundamental destacar que 

quaisquer que forem as metas, elas devem se limitar ao horizonte de um ano, período 

de um ciclo tarifário. 
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Quadro 10 – Contribuição relativa às Metas do Fator de Qualidade  

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 02/2022  

Seção e Página do Documento Seção 4 / página 8-29 

Contribuição 

A Copanor solicita que as metas definidas para os indicadores de qualidade 
sejam reavaliadas de forma a (i) considerar o histórico da Copanor, (ii) compatibilizar 
as metas com os recursos à disposição da subsidiária e (iii) limitar o horizonte ao ciclo 
tarifário de um ano para o qual os recursos tarifários são calculados. 

Fundamentação 

Entende-se que a definição das metas de qualidade dos serviços na área de 
atuação da Copanor deve incentivar a melhoria do serviço ao mesmo tempo em que 
sejam garantidas as condições econômicas-financeiras da Copanor para alcançar os 
objetivos almejados. Além disso, em que pese a realização de revisões tarifárias 
ocorrer anualmente, entende-se que as metas devem ser limitadas ao horizonte do 
ciclo tarifário, tal qual o horizonte considerado para o cálculo dos recursos tarifários, 
ou seja, um ano e devem ser baseadas no histórico da Companhia. 

 

Ainda, tal qual no FE, as bonificações e penalizações definidas nos menus de 

metas do Fator de Qualidade superam os bônus pelo seu atendimento. Além disso, os 

bônus e penalidades não guardam relação com os recursos – custos operacionais e 

investimentos – necessários para o atendimento às metas.  Além disso, ressalta-se que 

a Agência exige uma melhoria desafiadora nos indicadores sem oferecer uma 

contrapartida tarifária para o alcance das metas. Isto é, pela proposta metodológica 

da Arsae-MG, eventuais bonificações devido a melhoria na qualidade do serviço, não 

serão concedidas caso a Companhia atinja as metas, pois os benefícios só poderão 

ocorrer no caso de ultrapassagem das metas.    

Neste sentido, a Copanor solicita que o menu de metas aplicado ao FQ seja 

redesenhado de forma que as bonificações e penalizações sejam simétricas e 

compatíveis aos custos associados a cada nível de atendimento.  
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Quadro 11 – Contribuição relativa aos Menus de Metas do Fator de Qualidade 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 02/2022  

Seção e Página do Documento Seção 4 / página 8-29 

Contribuição 

A Copanor solicita que o menu de metas do Fator de Qualidade seja revisado 
e mais bem calibrado a fim de compatibilizar as bonificações com a necessidade de 
investimentos. Caso contrário, a Agência atuará no agravamento da situação 
econômico-financeira vivenciada pela subsidiária.  

Fundamentação 

O menu de metas, nos moldes atuais, implica que um aumento no fator de 
qualidade até as metas propostas não teria qualquer contrapartida tarifária. Tendo 
em vista a situação de desequilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços 
na área de atuação da Copanor, qualquer melhoria dos índices atuais demandaria 
custos adicionais. Entende-se, portanto, que o menu de metas desenhado deve ser 
aderente aos recursos disponíveis na Copanor. Caso contrário, as penalizações 
poderão comprometer ainda mais a situação econômico-financeira da subsidiária.  

 

 

5.2.2 Aspectos Específicos 

Na sequência são apresentadas as contribuições específicas aos seguintes 

indicadores de qualidade: (i) taxa de reclamações de refluxo de esgoto no interior do 

imóvel; e (ii) taxa de atendimento aos prazos nos serviços executados.   

Taxa de reclamações de refluxo de esgoto no interior do imóvel (I5) 

A taxa de reclamações de refluxo de esgoto no interior do imóvel é calculada a 

partir da razão entre o número de reclamações de refluxo de esgoto e a população 

atendida na área de concessão da Copanor, expressa por dez mil habitantes, conforme 

Equação (8): 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 = (
𝑂𝑃12𝐵𝑅𝐸

𝑂𝑃077

) × 10.000 (8) 

Em que: 

𝑂𝑃12𝐵𝑅𝐸 = Número de reclamações de refluxo de esgoto no interior do imóvel 
confirmadas como de responsabilidade da Copanor no ano de referência, exceto 
reclamações originadas de clientes desconectados; 
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𝑂𝑃077= População atendida na área de concessão de esgoto no ano de 
referência. 

 

Durante a 3ª RTP da Copanor, a informação de população considerada pela 

Arsae-MG foi obtida através das demonstrações financeiras de 2020, o que resultou em 

um cálculo distorcido e precisou ser ajustado para a 4ª RTP, conforme explicitado pela 

Agência: 

“Arsae-MG identificou que algumas localidades foram 

desconsideradas de forma errônea no cálculo efetuado do indicador de 

taxa de reclamações de refluxo de esgoto no interior do imóvel durante a 

3ª Revisão Tarifária Periódica da Copanor (3ªRTP). Assim, além de 

determinar a meta para 2022 foi necessário recalcular a meta de 2021 e 

os indicadores para os anos de 2019 e 2020.”(Nota Técnica CRE nº 

02/2022) 

No âmbito do 4º ciclo tarifário, a população atendida passou a ser obtida a partir 

das informações operacionais OP07. Contudo, segundo a Agência, em função das 

informações da base OP07 não constarem todos os municípios – gerando uma 

população subestimada – optou-se por manter os dados das Demonstrações Financeiras 

para o cálculo da população em 2019. Por outro lado, a Agência considerou as 

informações da base OP07 suficientemente adequadas para os cálculos dos indicadores 

nos anos de 2020 e 2021. Desta forma, a Arsae-MG considerou duas bases distintas para 

a apuração do indicador. Entretanto, a Copanor entende que fonte de dados para o 

cálculo do indicador deve ser uniformizada e mantida a partir da base OP07.  

Ao proceder a análise anualizada dos indicadores entre 2019 e 2021, a Arsae-MG 

ressalta que houve uma piora no indicador, conforme Figura 2. 
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Figura 2 – Taxa de reclamações de refluxo de esgoto no interior do imóvel 

 

Fonte: Nota Técnica CRE nº 02/2022. 

Embora a Agência tenha verificado um indicador igual a 2,22 reclamações por 10 

mil habitantes em 2021, definiu-se que a meta do ano de 2022 seria igual ao valor 

apurado no ano de 2019. Entretanto, a Copanor entende que a Arsae-MG incorre em 

erro conceitual ao propor este tratamento, uma vez que o ponto de partida (indicador 

de 2021) e a meta (indicador de 2019) foram definidos a partir de bases de dados com 

informações divergentes, conforme disposto na Nota Técnica CRE nº 02/2022, o que 

gera distorções no cálculo. Neste sentido, a Copanor solicita que o indicador de 

reclamação de refluxo de esgoto seja calculado a partir da base de dados OP07 ao 

invés das informações constantes nas demonstrações financeiras.   

Quadro 12 – Contribuição relativa à Taxa de reclamações de refluxo de esgoto no 
interior do imóvel 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 02/2022  

Seção e Página do Documento Seção 4.6 / página 21-23 

Contribuição 

A Copanor solicita que os indicadores de taxa de reclamações de refluxo de 
esgoto no interior do imóvel sejam calculados a partir da base OP07 apresentada à 
Arsae-MG ao invés das informações das demonstrações financeiras. 

Fundamentação 

A definição da meta de 2022 baseada no indicador apurado em 2019 não é 
consistente. A própria Agência já constatou que as bases de dados utilizadas para 
calcular o ponto de partida (indicador de 2022) e a meta (indicador de 2019) não são 
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consistentes entre si. Assim, a definição de metas tendo como base o ano de 2019, 
tendem produzir resultados distorcidos na medida em que partem de um indicador 
mal calculado.  

 

Taxa de Atendimento aos Prazos nos Serviços Executados (I7) 

O indicador que visa avaliar o cumprimento aos prazos dos serviços prestados 

pela Copanor é calculado a partir da Equação (9).  

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜 =
𝑆𝑒𝑟𝑣𝐸𝑥𝑒_𝑛𝑜_𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑆𝑒𝑟𝑣𝐸𝑥𝑒
× 100% (9) 

Em que: 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝐸𝑥𝑒_𝑛𝑜_𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜 = número de serviços executados no prazo; 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝐸𝑥𝑒= número de serviços executados. 

 

Segundo a Arsae-Mg, as metas são definidas tendo em vista que “para prazos 

contabilizados em dias úteis, foram considerados os feriados nacionais”, conforme Nota 

Técnica CRE nº 02/2022. Entretanto, a proposta da Agência desconsidera a existência de 

feriados estaduais e locais que não devem ser contabilizados nos prazos de atendimento 

dos serviços.  

Diante do exposto, a Copanor solicita que além dos feriados nacionais também 

sejam considerados os feriados locais de cada município, relacionados no Anexo I desta 

contribuição, tendo em vista que não há atendimento nestes dias. 

Quadro 13 – Contribuição relativa à taxa de atendimento aos prazos nos serviços 
executados 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 02/2022  

Seção e Página do Documento Seção 4.8 / página 25-27 

Contribuição 

A Copanor solicita que além dos feriados nacionais sejam considerados os 
feriados de cada município atendida pela Copanor. 

Fundamentação 
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Durante os feriados locais, em cada localidade, não há atendimento aos 
serviços, portanto também devem ser considerados no cálculo do indicador. 

 

 

6. SUBSÍDIO INTER-REGIONAL 

Diante das definições da Lei Federal n° 14.026/2020 e conforme atestado pela 

Arsae-MG, o subsídio inter-regional entre Copasa e Copanor “perdeu o amparo legal que 

fundamentou sua criação” (Nota Técnica CRE nº 03/2022). Entretanto, a Arsae-MG 

decidiu por mantê-lo em caráter temporário respaldado em parecer da AGE-MG, 

conforme apresentado na seção 3.  

Enquanto o subsídio inter-regional permanecer, a Arsae-MG aventa a 

possibilidade de modificar suas “regras de aplicação e montantes destinados” de forma 

que seja evidenciada a “transitoriedade do mecanismo e a necessidade de se buscar 

alternativas para o modelo de financiamento do prestador sem permitir uma ruptura 

drástica que prejudique a área de atendimento” (Nota Técnica CRE n° 01/2022). Para 

tanto, a Arsae-MG apresenta cinco cenários para o subsídio à Copanor, quais sejam: (i) 

ampliação do subsídio para financiamento de outras despesas além da garantia de 

recursos para investimento e manutenção; (ii) manutenção do subsídio nos mesmos 

moldes de sua criação, com atualização do montante autorizado pelo Índice Nacional de 

Custo Construção (INCC); (iii) redução gradual de maneira global ou com redução até a 

exclusão do subsídio para gastos em manutenção; (iv) manutenção do valor nominal do 

subsídio, sem atualização do montante autorizado pelo INCC e (v) extinção do subsídio 

já na 4ª RTP da Copanor. 

Quanto ao primeiro cenário, a Arsae-MG propõe que o subsídio seja ampliado 

de forma a garantir recursos para o financiamento de outras despesas além dos 

investimentos e gastos com manutenção. Sob esta perspectiva, a Agência “buscaria 

suprir a mencionada necessidade de mais recursos da companhia” direcionados a 

melhoria da gestão, dentre outras ações. Contudo, a Copanor entende que se 
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implantada esta proposta, e diante da iminente extinção do subsídio a partir da 

aprovação do Projeto de Lei nº 2.884/2021, agrava-se os impactos financeiros de sua 

interrupção.  

O segundo cenário avaliado pela Arsae-MG consiste na manutenção do subsídio 

nos moldes atuais que resultam na atualização do montante autorizado a partir do INCC. 

Contudo, conforme constatado pela própria Agência na Nota Técnica CRE n° 03/2022, 

este cenário “mantém o atual desequilíbrio” e não incentiva o poder público a buscar 

“um novo modelo de financiamento”. Em consonância com o entendimento da Agência 

e com as características da criação da Copanor, em que os recursos para investimento 

seriam providos pelo Governo de Minas Gerais, a subsidiária entende que manter o 

subsídio nos moldes atuais, além de corresponder a não agir para mitigar os impactos 

da futura extinção do subsídio, tampouco contribui para reestabelecer o equilíbrio da 

prestação de serviços.  

O terceiro cenário seria a redução gradual do subsídio, o qual conforme 

manifestado pela Copanor nas contribuições à sua 3ª RTP, é o mais adequado para 

transitar às definições do Novo Marco Legal e reduzir os efeitos sobre os usuários 

quando de sua extinção. Dentre as maneiras para redução do subsídio propostas pela 

Agência destacam-se (i) a incorporação dos custos com manutenção às tarifas da 

Copanor e (ii) o cálculo do subsídio a partir do planejamento de investimentos da 

Copanor.  

A incorporação dos custos de manutenção às tarifas e sua retirada do subsídio 

reduziria a dependência que a Copanor tem hoje dos recursos transferidos por sua 

Controladora, o que contribuiria tanto para mitigar os efeitos da extinção do subsídio 

inter-regional quanto para corrigir ou atenuar o problema de sustentabilidade da 

operação ocasionado pelo não reconhecimento integral nas tarifas dos custos 

operacionais e de uma margem de segurança. Cumpre destacar que, como já destacado, 

a mudança resgata os preceitos iniciais da constituição do subsídio, que foi criado para 

financiar apenas investimentos da Copanor. Além disso, conforme mencionado pela 
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Arsae-MG, as tarifas dos usuários da Copanor têm condições de suportar a inclusão dos 

custos de manutenção na Receita Tarifária mediante alteração da estrutura tarifária. 

Isto porque, segundo as simulações realizadas pela Agência e apresentadas na Nota 

Técnica CRE n° 01/2022 “é possível respeitar, satisfatória ou moderadamente, a 

capacidade de pagamento dos usuários sociais sem extrapolar o limite de 3% para a 

categoria Residencial”.  

Conjuntamente à retirada dos gastos de manutenção do subsídio, a Copanor 

entende que a proposta de adequar o montante de subsídio ao Planejamento de 

Investimentos da subsidiária é factível e adequada. Isto porque, este cenário consiste 

em um critério objetivo de planejamento de investimentos que adequa o valor do 

subsídio à realidade da Copanor. Além disso, a readequação ao plano da Copanor tende 

a reduzir o montante de subsídios tendo em vista que a capacidade de investimento da 

subsidiária é inferior ao montante disponível, conforme reportado pela Agência a partir 

da Nota Técnica CRE n° 03/2022 quando diz que “os dispêndios da Copanor, por sua vez, 

foram inferiores às respectivas metas de 2019 e 2020”. Desta forma, esta proposta 

também contribui para uma transição suave ao novo mecanismo de subsídio a ser 

definido pela ANA. 

O quarto cenário, por sua vez, resulta na manutenção do subsídio nos moldes 

atuais, contudo em termos nominais, ou seja, sem atualização pelo INCC. A partir deste 

cenário, segundo expectativa da Arsae-MG, o subsídio seria reduzido gradualmente, ao 

mesmo tempo em que haveria uma (i) sinalização para a sua extinção e (ii) pressão para 

os agentes buscarem novas alternativas de recurso, conforme trecho abaixo: 

  “Essa seria uma forma simplificada de reduzir o montante de 

subsídio Copanor gradualmente, com impactos reduzidos na 

disponibilidade de recursos, mas que sinalizaria para o término desse 

modelo de financiamento e pressionaria o prestador e poder público a 

buscar alternativas de financiamento para suplantar a tendência de perda 

de relevância do subsídio.” (Nota Técnica CRE n° 03/2022) 
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Entretanto, a Copanor entende que não é adequado manter o subsídio, mesmo 

em termos nominais, tendo em vista que este cenário não encontra embasamento em 

nenhum critério técnico, ao contrário da proposta do 3º cenário.  

Por fim, o quinto cenário proposto pela Arsae-MG consiste na extinção imediata 

do subsídio à Copanor. A própria Agência reconhece que este cenário não é factível uma 

vez que representa uma interrupção abrupta nos recursos disponíveis para investimento 

impactando drasticamente na expansão dos serviços, acentuação do desequilíbrio 

econômico-financeiro e aumento das tarifas para a cobertura destes custos. Desta 

forma, a Copanor concorda que este cenário não é uma opção.  

Portanto, segundo entendimento da Copanor, o caminho para o subsídio seria 

a combinação entre (i) a retirada dos gastos de manutenção mediante inclusão destes 

gastos à Receita Tarifária da Copanor e (ii) a readequação do montante ao 

Planejamento de Investimentos da Copanor para o período entre agosto de 2022 e 

julho de 2023, o qual poderá ser informado à Arsae-MG no âmbito desta RTP mediante 

Ofício da Agência fazendo tal solicitação e desde que os dados prestados sejam 

tratados sigilosamente. Este tratamento reduz a dependência da Copanor quanto aos 

recursos do subsídio, é suportado pelas tarifas dos usuários, permite uma transição e 

redução gradual do subsídio e traz incentivos para a busca de novas fontes de 

financiamento dos investimentos.  

Quadro 14 – Contribuição relativa ao Subsídio Copanor 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 03/2022  

Seção e Página do Documento Seção 5 / página 7-9 

Contribuição 

A Copanor solicita que o subsídio inter-regional seja reduzido gradualmente a 
partir da combinação entre (i) a retirada dos gastos de manutenção mediante inclusão 
na Receita Tarifária da Copanor e (ii) readequação do montante ao Planejamento de 
Investimentos da subsidiária para o período entre agosto de 2022 e julho de 2023. 

Fundamentação 

A retirada dos gastos de manutenção do subsídio realocado à Receita Tarifária 
da Copanor é suportada pelas tarifas dos usuários, conforme constatado pela Arsae-
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MG. Além disso, este tratamento reduz a dependência da Copanor quanto aos 
recursos do subsídio e permite uma transição gradual para o modelo do Novo Marco. 
Por sua vez, a readequação dos montantes do subsídio ao Planejamento de 
Investimentos da Copanor é aderente à sua capacidade de investimentos e permite 
uma transição suave ao novo modelo de subsídio sem representar um impacto 
tarifário elevado aos usuários. 

 

7. SANEAMENTO RURAL  

As metas de atendimento de saneamento rural apresentadas na Nota Técnica nº 

CRE 01/2022 indicam o alcance de 100% de domicílios atendidos com abastecimento de 

água e 95% com esgotamento sanitário até o ano de 2038, de acordo com o Programa 

Saneamento Brasil Rural (PSBR). Salienta-se que o referido Programa não determina 

sobre a obrigatoriedade das metas e apenas direciona as ações. Ainda, importa o fato 

de que o PSBR foi publicado no ano de 2019, antes da aprovação da Lei nº 14.026/2020 

(Novo Marco Legal de Saneamento Básico), que por sua vez altera a redação da Lei nº 

11.445/2007 para estabelecer metas de universalização diferentes do Programa.  

Embora a Copanor reconheça o empenho da Agência em promover discussões 

para o avanço dos serviços nas áreas rurais nas localidades atendidas pela subsidiária, 

entende-se que as metas definidas pelo regulador devem ser embasadas nas metas 

legais. Assim, as metas de universalização do atendimento em saneamento rural devem 

ser estabelecidas de acordo com a Lei nº 14.026/2020. 

Nesse sentido, a Arsae-MG propôs as medidas: “2) Desenvolvimento de 

indicadores voltados para o acompanhamento dos serviços de saneamento prestados na 

área rural” e “3) Definição de metas e incentivos com base nos indicadores 

desenvolvidos”. No entanto, as diretrizes para o atendimento do Saneamento Rural 

ainda não foram normatizadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA).  

Para tanto, a ANA ainda deverá editar uma Norma de Referência para estabelecer os 

indicadores de saneamento rural e os prazos de universalização dos serviços entre 2033 

e 2040. Portanto, os itens 2 e 3 propostos pela Agência só devem ser exigidos após a 

normatização nacional e não devem fazer parte dessa revisão tarifária. 
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A Arsae-MG propôs outras medidas referentes ao tema de saneamento rural: 

adaptação das bases de dados (item 1); mapeamento das situações (item 2); promoção 

de debate (item 3) e fomento de estudos (item 4). Ressalta-se que tais atividades não 

faziam parte do escopo de serviços da Copanor e consistiriam, portanto, em novas 

obrigações. Tais características enquadram os custos provenientes dessas atividades 

como custos regulatórios, definidos como “custos provocados pela atuação do 

regulador ou por nova legislação, não contemplados ainda na base tarifária do 

prestador”, conforme Nota Técnica CRE nº 01/2022. 

Quadro 15 – Contribuição relativa ao Saneamento Rural 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 01/2022  

Seção e Página do Documento Seção 3 / página 9-10; Anexo I/página 42-53 

Contribuição 

A Copanor solicita que não sejam tratados os indicadores e metas relativas ao 
Saneamento Rural no âmbito desta RTP, e que sejam, portanto, excluídos os itens 2) 
Desenvolvimento de indicadores voltados para o acompanhamento dos serviços de 
saneamento prestados na área rural; e 3) Definição de metas e incentivos com base 
nos indicadores desenvolvidos. 

Fundamentação 

Até o momento, as metas legais definidas pelo novo marco legal não 
discriminam o atendimento em urbano e rural, de forma que esse tratamento 
diferenciado ainda não está respaldado em exigências legais. A definição de 
indicadores e metas no saneamento rural deverá ser normatizada pela Agência 
Nacional de Águas e Saneamento. Segundo a agenda regulatória da ANA, tais temas 
ainda não foram concluídos e devem ser tratados no próximo biênio. Portanto, a 
antecipação desse tema por parte da subsidiária não deve fazer parte dessa revisão 
tarifária. 

 

Quadro 16 – Contribuição relativa ao Saneamento Rural 

Participante da Consulta Copanor 

Documento para contribuição Nota Técnica CRE nº 01/2022  

Seção e Página do Documento Seção 3.5 / página 9-10; Anexo I/página 42-53 

Contribuição 

As medidas propostas pela Agência de: 1) Adaptação das bases de dados; 4) 
Mapeamento da situação dos serviços; 5) Promoção do debate; e 6) Fomento da 
realização de estudos, não faziam parte do escopo de serviços da Copanor e 
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consistiriam, portanto, em novas obrigações. Portanto, caso a Agência opte por exigir 
tais medidas, os custos provenientes dessas atividades devem ser considerados como 
custos regulatórios. 

Fundamentação 

Segundo definição da própria Arsae-MG, “são considerados custos 
regulatórios aqueles provocados pela atuação do regulador ou por nova legislação, 
não contemplados ainda na base tarifária do prestador”. Assim, os custos associados 
as novas medidas propostas em Saneamento Rural devem ser ressarcidas por meio 
do cálculo dos custos regulatórios.  

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os temas abordados na Audiência Pública nº 39/2022, referente às Notas 

Técnicas CRE nº 01/2022, 02/2022 e 03/2022 são centrais para permitir a 

sustentabilidade econômico-financeiro da Copanor. Os sucessivos déficits tornam 

necessária a avaliação minuciosa da adequação dos patamares tarifários, especialmente 

daqueles usuários que não estão enquadrados em critérios de vulnerabilidade social. 

Essa solução tarifária se impõe na medida em que o Novo Marco Legal do Saneamento 

Básico não permite repasses entre blocos regionais distintos, como é o caso do subsídio 

inter-regional entre Copasa e Copanor. Portanto, uma vez que seja aprovado o Projeto 

de Lei nº 2.884/2021, que institui as Unidades Regionais de Saneamento Básico em 

Minas Gerais, o subsídio será extinto e a escassez de recursos na Copanor será agravada. 

Além disso, a 4ª RTP da Copanor deve zelar pela aplicação adequada de um 

modelo híbrido, de forma que todos os custos operacionais estejam cobertos pelas 

tarifas, inclusive os de manutenção, tal qual ocorre nas regulações por incentivos e pelo 

custo dos serviços. E, uma vez que as Receitas Tarifárias hoje se destinam basicamente 

para operar ativos de água e esgoto, a Copanor deve ser enxergada como um Operador 

Independente dos Sistemas nas localidades onde opera. Por isso, a Receita Tarifária que 

permite a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro na operação dos ativos 
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deve, necessariamente, dentro da regulação pelo custo do serviço, cobrir todos os 

custos incorridos na operação e remunerar o prestador pelo serviço de operação. 

No que tange os custos de capital, entende-se que a janela temporal de 3 anos 

considerada no cálculo do parâmetro beta usado na estimação do WACC não é 

adequada, tendo em vista que o intervalo considerado pela Arsae-MG se mostra 

bastante inferior ao recomendado para capturar efeitos de diferentes ciclos econômicos 

e aos precedentes regulatórios. A abordagem adotada pela própria Agência para a 

Cesama (5,5 anos) diverge da aplicada à Copasa e Copanor. Como resultado da 

metodologia aplicada à Copasa e Copanor, a taxa de remuneração regulatória é a menor 

dentre outros prestadores estaduais com revisões tarifárias recentemente 

homologadas. Uma janela temporal de 4 ou 5 anos para o cálculo do beta, por sua vez, 

geraria resultados com maior estabilidade dos valores estimados e precisão dos 

intervalos de confiança, além de encontrar amplos precedentes nas metodologias 

regulatórias dos setores de infraestrutura. Ressalta-se que a adoção de uma janela 

temporal inadequada ou sem precedentes regulatórios resultam numa remuneração 

sobre a BAR menor do que o real custo de oportunidade pela realização de 

investimentos. 

Para as Receitas Irrecuperáveis, entende-se que a adoção de um horizonte de 

idêntico ao aplicado à Copasa é incompatível com o modelo de regulação com incentivos 

atenuados adotado para a Copanor. Além disso, as receitas as quais não se têm 

expectativa de recuperação são provisionadas contabilmente considerando-se um 

horizonte de 180 dias, período bastante menor que os 36 meses (3 anos) propostos pela 

Agência. Ademais, tendo em vista o aumento da inadimplência estrutural constatado 

pela própria Agência, entende-se que existe a necessidade de adequar a metodologia 

para corresponder ao aumento do nível de inadimplência. Esta alteração, por sua vez, 

torna-se ainda mais relevante no contexto de escassez de recursos que tende a ser 

evidenciado a partir da extinção do subsídio. 
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Quanto às Outras Receitas,  entende-se que o compartilhamento das receitas de 

ressarcimento tende a prejudicar a expansão dos serviços que se faz tão necessária na 

área de atuação da Copanor, na medida em que os recursos que poderiam ser focados 

na expansão são destinados à reposição dos ativos danificados por terceiros. 

Especialmente dada a eminente extinção do repasse de recursos do subsídio, a situação 

de desequilíbrio econômico-financeiro na Copanor tende a se agravar. Neste sentido, 

ao permitir a retenção das receitas de ressarcimentos para a reposição de ativos 

danificados ou destruídos por terceiros, a Agência atuará para amenizar a 

dependência da Copanor em relação ao subsídio ao mesmo passo em que os usuários 

serão beneficiados a partir da focalização dos recursos para a expansão dos serviços. 

Para as compensações dos Componentes Financeiros, entende-se que existe a 

necessidade da Agência esclarecer se houve alteração na metodologia de apuração da 

compensação pelos Demais Itens Não Administráveis. Caso a metodologia tenha sido 

alterada e uma vez que a Nota Técnica colocada para discussão não contempla a Métrica 

de Cálculo e justificativas para sua alteração, a Copanor solicita que seja mantida a 

metodologia adotada na última revisão tarifária (3ª RTP). Para a compensação do 

Componente Financeiro de Expansão do serviço de tratamento de esgoto, considera-

se que a aplicação deste componente não é adequada com o modelo de regulação pelo 

custo do serviço tendo em vista que os custos operacionais e de capital são 

recalculados anualmente, portanto os descasamentos na expansão dos serviços serão 

absorvidos do modelo.  

No entendimento da Copanor, a aplicação de um Fator X nos moldes propostos 

pela Arsae-MG é inadequada, pois na atual situação de desequilíbrio econômico-

financeiro da Copanor, as metas em grande medida não seria atendidas e as 

penalidades aplicadas pelo não atendimento agravariam o déficit estrutura da 

companhia e comprometeriam a expansão e a melhoria dos serviços futuras. Ademais, 

caso seja mantida a metodologia, entende-se que as metas definidas devem ser 

vinculadas aos recursos do subsídio e das tarifas à disposição da Copanor para se 
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tornarem factíveis. Além disso, os menus de metas associados ao Fator de Incentivo à 

Universalização do Esgotamento Sanitário (FE) e Fator de Qualidade (FQ) ensejam 

ajustes de forma a compatibilizar as penalidades em caso de não atendimento às metas 

aos recursos disponíveis na Copanor. 

Quanto ao subsídio inter-regional à Copanor, entende-se que a Agência deve 

aproveitar a oportunidade da 4ª RTP para (i) rever os montantes do subsídio a partir 

do Planejamento de Investimentos da Copanor e (ii) permitir a redução gradual do 

subsídio a partir da incorporação dos custos de manutenção aos custos operacionais, 

uma vez atestado pela própria Arsae-MG que os usuários da subsidiária possuem 

capacidade de pagamento e que suas tarifas podem sustentar o aumento decorrente da 

inserção dos custos de manutenção à Receita Tarifária. A partir destas alterações, a 

Agência atuará na redução da dependência da Copanor quanto aos recursos do 

subsídio, permitirá uma transição gradual para o modelo do Novo Marco sem 

representar um impacto tarifário elevado aos usuários e incentivará ao estado de 

Minas Gerais a promover recursos para financiamento dos investimentos em moldes 

adequados à criação da Copanor.  

Ainda, no âmbito da presente revisão tarifária, a Arsae-MG se dispôs a promover 

discussões sobre o Saneamento Rural. Para tanto, com vistas ao avanço dos serviços 

nas áreas rurais nas localidades atendidas pela Copanor, a Agência propôs a adoção de 

medidas relacionadas ao desenvolvimento de indicadores que permitam o 

acompanhamento dos serviços e a definição de metas e incentivos a partir destes 

indicadores. Contundo, entende-se que estas medidas não devem ser adotadas uma 

vez que as diretrizes para o Saneamento Rural ainda não foram normatizadas pela 

ANA e só devem ser exigidos após a edição da Norma de Referência. Ainda, a Arsae-

MG propõe a adoção de medidas para adaptação das bases de dados, mapeamento das 

situações, promoção de debate e fomento a estudos. Sobre estas medidas, a Copanor 

ressalta que, em função destas atividades não fazerem parte do escopo da Copanor e 



 
 

 
Rua Mar de Espanha, 525 – Bairro Santo Antônio – Belo Horizonte – MG -  CEP 30330-900 

www.copasa.com.br 

Página 63 de 71 

por representarem novas obrigações, é necessário que os custos decorrentes de tais 

atividades sejam reconhecidos como custos regulatórios.   

A partir destas contribuições, a Copanor espera alcançar a almejada 

sustentabilidade econômico-financeira da operação dos seus serviços, com 

possibilidade de ampliação da qualidade aos usuários. 
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ANEXO I – FERIADOS LOCAIS DO ANO DE 2022 NAS LOCALIDADES ATENDIDAS PELA 

COPANOR 

UNIDADE: NOTO 

CÓDIGO 
MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO DATA FERIADO 

310470102 FIDELANDIA 24/jun SAO JOAO 

310470102 FIDELANDIA 06/ago MUNICIPAL 

310660050 BERTOPOLIS 24/jun SAO JOAO 

311300057 CARAI 19/mar MUNICIPAL 

311300154 PONTO DO MARAMBAIA 19/mar MUNICIPAL 

311370101 EPAMINONDAS OTONI 20/jan SAO SEBASTIAO 

311370101 EPAMINONDAS OTONI 17/dez MUNICIPAL 

311545050 CATUJI 27/abr MUNICIPAL 

311545050 CATUJI 29/set MUNICIPAL 

311545050 CATUJI 28/nov ULTIMA SEGUNDA NOVEMBRO 

312680058 FREI GASPAR 24/jul MUNICIPAL 

312680058 FREI GASPAR 08/dez IMACULADA CONCEICAO 

312680104 CACHOEIRA DO ARANA 24/jul MUNICIPAL 

312680104 CACHOEIRA DO ARANA 08/dez IMACULADA CONCEICAO 

313230056 ITAIPE 08/dez IMACULADA CONCEICAO 

313230056 ITAIPE 30/dez MUNICIPAL 

313700052 LADAINHA 20/jan SAO SEBASTIAO 

313700052 LADAINHA 15/jun MUNICIPAL 

313920303 SANTO ANTONIO DO MUCURI 22/mai MUNICIPAL 

313920303 SANTO ANTONIO DO MUCURI 14/set MUNICIPAL 

314150056 MENDES PIMENTEL 06/ago MUNICIPAL 

314150056 MENDES PIMENTEL 23/ago MUNICIPAL 

314680055 FRONTEIRA DOS VALES 19/mar MUNICIPAL 

314680055 FRONTEIRA DOS VALES 24/jun SAO JOAO 

314850058 PAVAO 24/jun SAO JOAO 

316257982 VARGEM GRANDE 27/abr MUNICIPAL 

316257982 VARGEM GRANDE 24/jun SAO JOAO 

316555053 SETUBINHA 22/mai MUNICIPAL 

316555053 SETUBINHA 08/dez IMACULADA CONCEICAO 

316555053 SETUBINHA 22/dez MUNICIPAL 

316860999 LAJINHA/TEOFILO OTONI 29/jun MUNICIPAL 

316860999 LAJINHA/TEOFILO OTONI 08/dez IMACULADA CONCEICAO 

316861057 NOVO ORIENTE DE MINAS 27/mai ULTIMA 6A DE MAIO 

 

UNIDADE: NOAL 

CÓDIGO 
MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO DATA FERIADO 

310170206 PEDRA GRANDE 17/jan EMANCIPACAO POLITICO-ADMI 

310170206 PEDRA GRANDE 24/jun SAO JOAO BATISTA 

310170958 SACODE 17/jan EMANCIPACAO POLITICO-ADMI 
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310170958 SACODE 24/jun SAO JOAO BATISTA 

311700055 COMERCINHO 24/jun SAO JOAO 

311700055 COMERCINHO 16/set AVIVACOM 

311700055 COMERCINHO 11/out DIA DO SERVIDOR PUBLICO 

311700055 COMERCINHO 08/dez PADROEIRA DA CIDADE, NOSS 

311700101 AGUA BRANCA DE MINAS 24/jun SAO JOAO 

311700101 AGUA BRANCA DE MINAS 16/set AVIVACOM 

311700101 AGUA BRANCA DE MINAS 11/out DIA DO SERVIDOR PUBLICO 

311700101 AGUA BRANCA DE MINAS 08/dez PADROEIRA DA CIDADE, NOSS 

311700993 RETIRO DA SAUDADE 24/jun SAO JOAO 

311700993 RETIRO DA SAUDADE 16/set AVIVACOM 

311700993 RETIRO DA SAUDADE 11/out DIA DO SERVIDOR PUBLICO 

311700993 RETIRO DA SAUDADE 08/dez PADROEIRA DA CIDADE, NOSS 

312560052 FELISBURGO 20/jan PADROEIRO SAO SEBASTIAO 

312560052 FELISBURGO 29/jun FESTA JUNINA (SAO PEDRO) 

312560052 FELISBURGO 06/ago SENHOR DO BOM JESUS 

313330948 FONTE NOVA 24/jun SAO JOAO 

313330948 FONTE NOVA 16/ago SAO ROQUE, PADROEIRO DA C 

313330948 FONTE NOVA 30/dez EMANCIPACAO DO MUNICIPIO 

313330956 FOGUETEIROS 24/jun SAO JOAO 

313330956 FOGUETEIROS 16/ago SAO ROQUE, PADROEIRO DA C 

313330956 FOGUETEIROS 30/dez EMANCIPACAO DO MUNICIPIO 

313330964 SAO JOSE/ITAOBIM 24/jun SAO JOAO 

313330964 SAO JOSE/ITAOBIM 16/ago SAO ROQUE, PADROEIRO DA C 

313330964 SAO JOSE/ITAOBIM 30/dez EMANCIPACAO DO MUNICIPIO 

313330972 PASMADO 24/jun SAO JOAO 

313330972 PASMADO 16/ago SAO ROQUE, PADROEIRO DA C 

313330972 PASMADO 30/dez EMANCIPACAO DO MUNICIPIO 

313330981 SAO JOAO/ITAOBIM 24/jun SAO JOAO 

313330981 SAO JOAO/ITAOBIM 16/ago SAO ROQUE, PADROEIRO DA C 

313330981 SAO JOAO/ITAOBIM 30/dez EMANCIPACAO DO MUNICIPIO 

313330999 FLOR DE MINAS/ITAOBIM 24/jun SAO JOAO 

313330999 FLOR DE MINAS/ITAOBIM 16/ago SAO ROQUE, PADROEIRO DA C 

313330999 FLOR DE MINAS/ITAOBIM 30/dez EMANCIPACAO DO MUNICIPIO 

313400059 ITINGA 13/jun SANTO ANTONIO - PADROEIRO 

313400059 ITINGA 08/set NOSSA SENHORA DAJUDA 

313400059 ITINGA 28/out DIA DO SERVIDOR PUBLICO 

313400059 ITINGA 31/dez ANIVERSARIO DA CIDADE 

313400971 TAQUARAL 13/jun SANTO ANTONIO - PADROEIRO 

313400971 TAQUARAL 08/set NOSSA SENHORA DAJUDA 

313400971 TAQUARAL 28/out DIA DO SERVIDOR PUBLICO 

313400971 TAQUARAL 31/dez ANIVERSARIO DA CIDADE 

313400997 PASMADINHO 13/jun SANTO ANTONIO - PADROEIRO 

313400997 PASMADINHO 08/set NOSSA SENHORA DAJUDA 

313400997 PASMADINHO 28/out  DIA DO SERVIDOR PUBLICO 

313400997 PASMADINHO 31/dez ANIVERSARIO DA CIDADE 

313580103 GUARANILANDIA 29/set SAO MIGUEL, PADROEIRO DA 
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313580154 SAO PEDRO DO JEQUITINHONHA 29/set SAO MIGUEL, PADROEIRO DA 

313580936 CAJU 29/set SAO MIGUEL, PADROEIRO DA 

313580952 ESTIVA/JEQUITINHONHA 29/set SAO MIGUEL, PADROEIRO DA 

313600074 GIRU 24/jun DIA DE SAO JOAO 

313600074 GIRU 06/ago PADROEIRO DA CIDADE NOSSO 

313600988 MARIANOS 24/jun DIA DE SAO JOAO 

313600988 MARIANOS 06/ago PADROEIRO DA CIDADE NOSSO 

314315055 MONTE FORMOSO 15/ago PADROEIRA DO MUNICIPIO NO 

314315055 MONTE FORMOSO 21/dez ANIVERSARIO DO MUNICIPIO 

314315926 BARRA DA ALEGRIA 15/ago PADROEIRA DO MUNICIPIO NO 

314315926 BARRA DA ALEGRIA 21/dez ANIVERSARIO DO MUNICIPIO 

314315942 LAGOINHA/MONTE FORMOSO 15/ago PADROEIRA DO MUNICIPIO NO 

314315942 LAGOINHA/MONTE FORMOSO 21/dez ANIVERSARIO DO MUNICIPIO 

314315977 SAO MIGUELINHO 15/ago PADROEIRA DO MUNICIPIO NO 

314315977 SAO MIGUELINHO 21/dez ANIVERSARIO DO MUNICIPIO 

315217057 PONTO DOS VOLANTES 27/jun 
NOSSA SENHORA DO 
PERPETUO 

315217057 PONTO DOS VOLANTES 19/set DIA DO EVANGELICO 

315217057 PONTO DOS VOLANTES 21/dez EMANCIPACAO POLITICA DO M 

315217201 SANTANA DO ARACUAI 27/jun 
NOSSA SENHORA DO 
PERPETUO 

315217201 SANTANA DO ARACUAI 19/set DIA DO EVANGELICO 

315217201 SANTANA DO ARACUAI 21/dez EMANCIPACAO POLITICA DO M 

315217995 VIRGEM DAS GRACAS 27/jun 
NOSSA SENHORA DO 
PERPETUO 

315217995 VIRGEM DAS GRACAS 19/set DIA DO EVANGELICO 

315217995 VIRGEM DAS GRACAS 21/dez EMANCIPACAO POLITICA DO M 

315510056 RIO DO PRADO 14/abr QUINTA-FEIRA SANTA 

315510056 RIO DO PRADO 24/jun DIA DE SAO JOAO 

315510056 RIO DO PRADO 06/ago SENHOR BOM JESUS – PADROE 

315510056 RIO DO PRADO 12/dez EMANCIPACAO DA CIDADE 

315510986 VILA FORMOSA 14/abr QUINTA-FEIRA SANTA 

315510986 VILA FORMOSA 24/jun DIA DE SAO JOAO 

315510986 VILA FORMOSA 06/ago SENHOR BOM JESUS - PADROE 

315510986 VILA FORMOSA 12/dez EMANCIPACAO DA CIDADE 

315660104 ITAPIRU/RUBIM 24/jun SAO JOAO 

315660104 ITAPIRU/RUBIM 06/ago PADROEIRO DA CIDADE 

315660104 ITAPIRU/RUBIM 31/dez ANIVERSARIO DA CIDADE 

315810050 SANTA MARIA DO SALTO 06/jan DIA DE REIS 

315810050 SANTA MARIA DO SALTO 24/jun SAO JOAO 

315810050 SANTA MARIA DO SALTO 08/dez IMACULADA CONCEICAO 

315810050 SANTA MARIA DO SALTO 30/dez ANIVERSARIO DA CIDADE 

 

UNIDADE: NOSA 

CÓDIGO 
MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO DATA FERIADO 

314625054 PADRE CARVALHO 25/ago MUNICIPAL 25 DE AGOSTO 



 
 

 
Rua Mar de Espanha, 525 – Bairro Santo Antônio – Belo Horizonte – MG -  CEP 30330-900 

www.copasa.com.br 

Página 67 de 71 

314625054 PADRE CARVALHO 21/set MUNICIPAL 21 DE SETEMBRO 

314625941 CURRAL DE VARAS 25/ago MUNICIPAL 25 DE AGOSTO 

314625941 CURRAL DE VARAS 21/set MUNICIPAL 21 DE SETEMBRO 

314625992 CAMPO DO VACARIA 25/ago MUNICIPAL 25 DE AGOSTO 

314625992 CAMPO DO VACARIA 21/set MUNICIPAL 21 DE SETEMBRO 

315650052 RUBELITA 21/mar MUNICIPAL 01 DE MARÇO 

315650052 RUBELITA 24/jun MUNICIPAL SÃO JOÃO 

315650052 RUBELITA 06/ago MUNICIPAL 06 DE AGOSTO 

315650907 AMPARO DO SITIO 24/jun MUNICIPAL SÃO JOÃO 

315650907 AMPARO DO SITIO 06/ago MUNICIPAL 06 DE AGOSTO 

315650958 LAGOA DE BAIXO 24/jun MUNICIPAL SÃO JOÃO 

315650958 LAGOA DE BAIXO 06/ago MUNICIPAL 06 DE AGOSTO 

315700106 FERREIROPOLIS 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700106 FERREIROPOLIS 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700254 NOVA MATRONA 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700254 NOVA MATRONA 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700840 CANTINHO 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700840 CANTINHO 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700858 LAGINHA 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700858 LAGINHA 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700866 BOQUEIRAO BAIXO 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700866 BOQUEIRAO BAIXO 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700874 BOQUEIRAO MEDIO 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700874 BOQUEIRAO MEDIO 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700882 BOQUEIRAO ALTO 13/jun MUNICIPAL SANRO ANTONIO 

315700882 BOQUEIRAO ALTO 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700891 NOVA FATIMA 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700891 NOVA FATIMA 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700904 BAIXA GRANDE 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700904 BAIXA GRANDE 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700912 CAICARA 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700912 CAICARA 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700921 BARRA DA LAGE 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700921 BARRA DA LAGE 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700939 MARIMBONDO 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700939 MARIMBONDO 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700947 CANELA DEMA 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700947 CANELA DEMA 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700955 BARRA DE SAO JOSE 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700955 BARRA DE SAO JOSE 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700963 CURRALINHO 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700963 CURRALINHO 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700971 TABULEIRO/SALINAS 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700971 TABULEIRO/SALINAS 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700980 MONTES CLARINHOS 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

315700980 MONTES CLARINHOS 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315700998 PAVAO/SALINAS 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTONIO 
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315700998 PAVAO/SALINAS 04/out MUNICIPAL 04 DE OUTUBRO 

315737051 SANTA CRUZ DE SALINAS 04/dez MUNICIPAL 04 DE DEZEMBRO 

315737981 SUMIDOURO 04/dez MUNICIPAL 04 DE DEZEMBRO 

315737999 SANTO ANTONIO DO ITINGA 04/dez MUNICIPAL 04 DE DEZEMBRO 

316800881 LAGOA DOURADA/TAIOBEIRAS 20/jan MUNICIPAL SAO SEBASTIAO 

316800881 LAGOA DOURADA/TAIOBEIRAS 24/jun MUNICIPAL SAO JOAO 

316800881 LAGOA DOURADA/TAIOBEIRAS 12/dez MUNICIPAL 12 DE DEZEMBRO 

316800899 LAGOA GRANDE/TAIOBEIRAS 20/jan MUNICIPAL SAO SEBASTIAO 

316800899 LAGOA GRANDE/TAIOBEIRAS 24/jun MUNICIPAL SÃO JOAO 

316800899 LAGOA GRANDE/TAIOBEIRAS 12/dez MUNICIPAL 12 DE DEZEMBRO 

316800902 LAGOA SECA 20/jan MUNICIPAL SAO SEBASTIAO 

316800902 LAGOA SECA 24/jun MUNICIPAL SAO JOAO 

316800902 LAGOA SECA 12/dez MUNICIPAL 12 DE DEZEMBRO 

316800929 MIRANDOPOLIS 20/jan MUNICIPAL_SAO SEBASTIAO 

316800929 MIRANDOPOLIS 24/jun MUNICIPAL SAO JOAO 

316800929 MIRANDOPOLIS 12/dez MUNICIPAL 12 DE DEZEMBRO 

317160206 SAO JOAO DO VACARIA 04/ago MUNICIPAL 04 DE AGOSTO 

317160206 SAO JOAO DO VACARIA 27/dez MUNICIPAL 27 DE DEZEMBRO 

317160982 CANSANCAO/VIRGEM DA LAPA 04/ago MUNICIPAL 04 DE AGOSTO 

317160982 CANSANCAO/VIRGEM DA LAPA 27/dez MUNICIPAL 27 DE DEZEMBRO 

317160991 SANTANA 04/ago MUNICIPAL 04 DE AGOSTO 

317160991 SANTANA 27/dez MUNICIPAL 27 DE DEZEMBRO 

 

UNIDADE: NODI 

CÓDIGO 
MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO DATA FERIADO 

310060974 PALMEIRA DE RESPLENDOR 24/fev MUNICIPAL DE 24 DE FEVERE 

310060974 PALMEIRA DE RESPLENDOR 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

310285054 ANGELANDIA 22/ago MUNICIPAL DE AGOSTO 

310285054 ANGELANDIA 21/dez MUNICIPAL DE 21 DE DEZEMB 

310285968 SANTO ANTONIO DOS MOREIRAS 22/ago MUNICIPAL DE AGOSTO 

310285968 SANTO ANTONIO DOS MOREIRAS 21/dez MUNICIPAL DE 21 DE DEZEMB 

310285992 VILA SENA 22/ago MUNICIPAL DE AGOSTO 

310285992 VILA SENA 21/dez MUNICIPAL DE 21 DE DEZEMB 

310445051 ARICANDUVA 15/ago MUNICIPAL ASSUNÇÃO NOSSA 

310445051 ARICANDUVA 21/dez MUNICIPAL DE 21 DE DEZEMB 

310445931 CARNEIROS 15/ago MUNICIPAL ASSUNÇÃO NOSSA 

310445931 CARNEIROS 21/dez MUNICIPAL DE 21 DE DEZEMB 

311230946 BOM JESUS DO GALEGO 24/fev MUNICIPAL DE 24 DE FEVERE 

311230946 BOM JESUS DO GALEGO 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

311230954 CHAPADINHA 24/fev MUNICIPAL DE 24 DE FEVERE 

311230954 CHAPADINHA 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

311230971 PONTE NOVA/CAPELINHA 24/fev MUNICIPAL DE 24 DE FEVERE 

311230971 PONTE NOVA/CAPELINHA 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

311230997 VENDINHAS 24/fev MUNICIPAL DE 24 DE FEVERE 

311230997 VENDINHAS 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 
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311350917 ABADIA 03/mar MUNICIPAL DE 03 DE MARÇO 

311350917 ABADIA 29/jul MUNICIPAL DE 29 DE JULHO 

311350992 MONTE BELO 03/mar MUNICIPAL DE 03 DE MARÇO 

311350992 MONTE BELO 29/jul MUNICIPAL DE 29 DE JULHO 

311610056 CHAPADA DO NORTE 20/jan MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO 

311610102 CACHOEIRA DO NORTE 20/jan MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO 

311610307 SANTA RITA DO ARACUAI 20/jan MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO 

311610404 SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 20/jan MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO 

311610803 BATIEIRO 20/jan MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO 

311610820 ATANAZIO 20/jan MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO 

311610854 CAPIVARI 20/jan MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO 

311610901 CORREGO SAO JOSE 20/jan MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO 

311610978 SERVANO 20/jan MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO 

311610986 ALVES 20/jan MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO 

311610994 POCOES 20/jan MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO 

312010052 
COUTO DE MAGALHAES DE 
MINAS 06/ago MUNICIPAL 06 DE AGOSTO 

312010052 
COUTO DE MAGALHAES DE 
MINAS 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

312160101 CONSELHEIRO MATA 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

312160101 CONSELHEIRO MATA 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

312160151 DESEMBARGADOR OTONI 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

312160151 DESEMBARGADOR OTONI 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

312160208 EXTRACAO 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

312160208 EXTRACAO 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

312160259 GUINDA 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

312160259 GUINDA 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

312160305 INHAI 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

312160305 INHAI 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

312160356 MENDANHA 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

312160356 MENDANHA 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

312160402 PLANALTO DE MINAS 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

312160402 PLANALTO DE MINAS 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

312160453 SAO JOAO DA CHAPADA 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

312160453 SAO JOAO DA CHAPADA 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

312160500 SENADOR MOURAO 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

312160500 SENADOR MOURAO 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

312160551 SOPA 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

312160551 SOPA 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

312160984 MORRINHOS 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

312160984 MORRINHOS 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

312160992 MARIA NUNES 13/jun MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO 

312160992 MARIA NUNES 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

312550057 SAO GONCALO DO RIO PRETO 14/ago MUNICIPAL DE 14 DE AGOSTO 

312550057 SAO GONCALO DO RIO PRETO 18/ago MUNICIPAL DE 18 DE AGOSTO 

313250138 CONTRATO 24/jun MUNICIPAL SÃO JOÃO 

313250154 PADRE JOAO AFONSO 24/jun MUNICIPAL SÃO JOÃO 



 
 

 
Rua Mar de Espanha, 525 – Bairro Santo Antônio – Belo Horizonte – MG -  CEP 30330-900 

www.copasa.com.br 

Página 70 de 71 

313250201 PENHA DE FRANCA 24/jun MUNICIPAL SÃO JOÃO 

313250928 DOM SERAFIM 24/jun MUNICIPAL SÃO JOÃO 

313250987 VARZEA DE SANTO ANTONIO 24/jun MUNICIPAL SÃO JOÃO 

313835055 LEME DO PRADO 24/jun MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO 

313835055 LEME DO PRADO 23/jul MUNICIPAL DE 23 DE JULHO 

313835055 LEME DO PRADO 24/jul MUNICIPAL DE 24 DE JULHO 

313835926 ACAUA 24/jun MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO 

313835926 ACAUA 23/jul MUNICIPAL DE 23 DE JULHO 

313835926 ACAUA 24/jul MUNICIPAL DE 24 DE JULHO 

314180061 BAIXA QUENTE/MINAS NOVAS 23/jul MUNICIPAL DE 23 DE JULHO 

314180061 BAIXA QUENTE/MINAS NOVAS 24/jul MUNICIPAL DE 24 DE JULHO 

314180150 CRUZINHA 23/jul MUNICIPAL DE 23 DE JULHO 

314180150 CRUZINHA 24/jul MUNICIPAL DE 24 DE JULHO 

314180206 
LAGOA GRANDE DE MINAS 
NOVAS 23/jul MUNICIPAL DE 23 DE JULHO 

314180206 
LAGOA GRANDE DE MINAS 
NOVAS 24/jul MUNICIPAL DE 24 DE JULHO 

314180940 BEIRA DO FANADO 23/jul MUNICIPAL DE 23 DE JULHO 

314180940 BEIRA DO FANADO 24/jul MUNICIPAL DE 24 DE JULHO 

314180974 BEM POSTA 23/jul MUNICIPAL DE 23 DE JULHO 

314180974 BEM POSTA 24/jul MUNICIPAL DE 24 DE JULHO 

314180982 PALMITAL DA BAIXA 23/jul MUNICIPAL DE 23 DE JULHO 

314180982 PALMITAL DA BAIXA 24/jul MUNICIPAL DE 24 DE JULHO 

314180991 GRAVATA 23/jul MUNICIPAL DE 23 DE JULHO 

314180991 GRAVATA 24/jul MUNICIPAL DE 24 DE JULHO 

316710156 MILHO VERDE 04/jul MUNICIPAL SEGUNDA. 1º JUL 

316710156 MILHO VERDE 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

316710253 
SAO GONCALO DO RIO DAS 
PEDRAS 04/jul MUNICIPAL SEGUNDA. 1º JUL 

316710253 
SAO GONCALO DO RIO DAS 
PEDRAS 08/dez MUNICIPAL IMACULADA CONCE 

316970107 CACARATIBA 15/set MUNICIPAL DE 15 DE SETEMB 

316970905 PEIXE CRU 15/set MUNICIPAL DE 15 DE SETEMB 

316970930 CAMPO BURITI 15/set MUNICIPAL DE 15 DE SETEMB 

316970964 POCO DANTAS 15/set MUNICIPAL DE 15 DE SETEMB 

316970999 POCO D'AGUA/JOSE SILVA 15/set MUNICIPAL DE 15 DE SETEMB 

317107054 VEREDINHA 31/jul MUNICIPAL DE 31 DE JULHO 

317107151 MENDONCA 31/jul  MUNICIPAL DE 31 DE JULHO 

 


