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1. INTRODUÇÃO 

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

Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) publicou, em 05 de março de 2022, o aviso de 

realização da Consulta Pública 27/2022 e Audiência Pública 39/2022, com a finalidade de colher 

contribuições que subsidiarão a agência na definição da metodologia de reconstrução de tarifas 

e definição da estrutura tarifária da Copanor. A referida audiência pública consistiu na 2ª fase 

do processo da 4ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) da Copanor.  

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

14.026/2020, dispõe, dentre outros aspectos abordados, que as agências reguladoras definirão 

as pautas das revisões tarifárias, ouvidos os titulares, usuários e prestadores de serviço (§ 1° do 

art. 38). 

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

busca fortalecer o processo de participação social, envolvendo a maior gama possível de atores 

na discussão, e dando o devido enfoque à importância que a temática representa para o 

saneamento no estado de Minas Gerais. 

Tendo sido devida e tempestivamente disponibilizados todos os documentos técnicos 

pertinentes no endereço eletrônico da Arsae-MG, foi aberto prazo para que, no período de 16 

de março a 11 de abril de 2022, usuários, prestadores de serviços, órgãos de defesa do 

consumidor, representantes do titular e demais interessados pudessem participar por meio de 

intercâmbio documental. Desta forma, as contribuições foram enviadas, para o endereço 

eletrônico definido para o processo em questão (consultapublica27@arsae.mg.gov.br). 

Em paralelo à Consulta Pública 27/2022, a agência realizou a Audiência Pública 39/2022 

no dia 04 de abril de 2022, quando foi aberta oportunidade para manifestações orais a respeito 

dos temas tratados por todos os interessados previamente inscritos.  

A partir disso, a Arsae-MG apreciou as contribuições endereçadas a agência, e elaborou 

respostas sobre os temas tratados na consulta pública, como forma de ampliar o diálogo entre 

as partes interessadas. 

As contribuições recebidas no âmbito da Consulta Pública 27/2022 com as respostas e 

esclarecimentos da Arsae-MG, encontram-se consolidadas no presente relatório técnico. As 

contribuições recebidas no âmbito da Audiência Pública 39/2022 foram respondidas durante o 

evento ou foram repetidas nas contribuições escritas, de forma que não estão relatadas neste 

relatório e podem ser consultadas na gravação disponível no canal da Arsae-MG no YouTube. 

Este relatório ainda conta com apêndice que descreve e justifica alteração promovida 

na Nota Técnica CRE 04/2022 e que não diz respeito às contribuições recebidas. 

 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
mailto:consultapublica27@arsae.mg.gov.br
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2. DISTRIBUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

Conforme orientações dispostas nos documentos pertinentes à Consulta Pública 

27/2022 e à Audiência Pública 39/2022, foram disponibilizados no endereço eletrônico da Arsae-

MG o aviso e o regulamento para participação na consulta pública, as Notas Técnicas CRE 

01/2022, CRE 02/2022 e CRE 03/2022, o Anexo à Nota Técnica CRE 01/2022, o Formulário de 

Contribuição da Consulta Pública nº 27/2022, bem como a Metodologia de cálculo da 

compensação pela expansão do serviço de tratamento de esgoto. 

Esse conjunto de documentos foi elaborado e disponibilizado para consulta dos 

participantes e demais interessados que puderam conhecer as informações utilizadas e cálculos 

realizados, bem como a metodologia proposta. 

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

apenas de 1 participante da Consulta Pública 27/2022, totalizando 16 contribuições 

consideradas válidas, conforme tabela abaixo:  

Tabela 1 – Distribuição dos Contribuidores  

Participantes da Consulta Pública 23/2021 Quantidade de 
Contribuições 

Copasa/Copanor 16 

Total 16 

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

aspectos válidos da Consulta Pública 27/2022, organizadas conforme principal assunto 

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

  

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

RECEBIDAS 

TEMA: Custos de Manutenção 

C1 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 01/2022 

Seção e página: Seção 8.1 / página 18-9 

Resumo da 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. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A interrupção do subsídio inter-regional sem as definições necessárias sobre as lacunas ainda 
existentes na legislação de saneamento básico no Brasil pode comprometer a operação da 
Copanor de maneira irreversível e exigir medidas mais drásticas no futuro. Acima de tudo 
pode prejudicar a busca pela universalização e melhoria da qualidade dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário nas regiões mais vulneráveis do estado. 

Ademais, conforme demonstrado na NT CRE 01/2022, a incorporação dos gastos com 
manutenção nas tarifas da Copanor implica impactos tarifários de aproximadamente 17% 
para todas as categorias, elevando o indicador de comprometimento de renda da categoria 
Social para mais de 7% (sem considerar os demais impactos da Revisão Tarifária).  

Diante desses impactos, a Arsae-MG optou por manter o valor nominal do subsídio, ou seja, 
não mais atualizar seu valor anualmente pelo INCC. Trata-se de uma forma simplificada de 
reduzir o montante do subsídio gradualmente, com impactos reduzidos na disponibilidade de 
recursos, mas com sinalização ao término desse modelo de financiamento, enquanto se 
avançam as discussões sobre o novo modelo institucional do setor de saneamento básico do 
país, bem como sobre possíveis soluções para a sustentabilidade econômico-financeira para 
a prestação dos serviços nas regiões Norte e Nordeste do estado. 

Reitera-se que antes da 3ª RTP do prestador, a Arsae-MG consultou a Advocacia-Geral do 
Estado de Minas Gerais (AGE) para ter um posicionamento mais claro sobre o tema. Esta, por 
meio do Parecer Jurídico nº 16.282/2020 concluiu ser juridicamente defensável a 
manutenção provisória da política tarifária existente enquanto não estiver institucionalizado 
um novo modelo que garanta a continuidade dos serviços. 

 

TEMA: Margem de Segurança para os Custos de Operação 

C2 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 01/2022 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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TEMA: Margem de Segurança para os Custos de Operação 

Seção e página: Seção 8.1 / página 18-9 

Resumo da 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. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Copanor 
foi criada em 2007, a partir da Lei Estadual n° 16.698/2007 para prestar serviços de 
saneamento nas regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais, em localidades com 200 a 5.000 
habitantes. O modelo de prestação regionalizada previa financiamento do governo estadual 
para os investimentos necessários à expansão e melhoria do serviço, que nos primeiros anos 
da operação da empresa ocorreu principalmente por meio de repasses do Fundo Estadual de 
Saúde (FES). Desta forma, na origem, a própria empresa optou pelo uso de capital não 
oneroso, portanto, sem remuneração.  

A operação dos ativos oriundos de recursos estatais é mantida normalmente pelas tarifas, 
uma vez que estas observam a cobertura dos custos operacionais, exceto custos de 
manutenção que são garantidos pelo subsídio inter-regional.  

Com o fim dos repasses do FES, a controladora passou a realizar investimentos na Copanor. 
Porém, em 2017, a Arsae-MG instituiu o subsídio inter-regional entre Copasa e Copanor que 
garante recursos para investimentos na subsidiária a partir do financiamento pelos usuários 
da Copanor.  

Os investimentos realizados por meio da controladora são remunerados, desde a 3ª RTP da 
Copanor, pelos custos de capital.  

Ressalta-se que a Lei Estadual 18.309/2009 impede a inclusão de quaisquer valores nas tarifas 
a título de remuneração dos ativos custados com recursos oriundos dos orçamentos gerais 
dos entes federativos. Diz o artigo 25 da a Lei Estadual 18.309/2009:  

“Art. 25. Compete à ARSAE-MG supervisionar, controlar e avaliar a aplicação de 
investimentos realizados pelos prestadores de serviços de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário com recursos oriundos do Orçamento Geral da União, 
dos Estados, dos Municípios, de empreendedores privados, de fundos especiais e 
de beneficiários diretos. Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput deste 
artigo não poderão compor a base de custo utilizada para a fixação da tarifa e para 
a remuneração do capital investido.”  

Diante do exposto, a contribuição não será acatada. 
 

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

C3 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 01/2022 

Seção e página: Seção 8.4.1 / página 21 

Resumo da contribuição: 

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

Resposta: 

Contribuição não acatada.  

A Taxa de Remuneração Regulatória a ser aplicada sobre os investimentos onerosos da 
Copanor é a mesma adotada para a Copasa, dado que a Copanor é uma subsidiária integral 
da Copasa e não existe separação da percepção de riscos ou dos custos de captação de 
recursos para investimento nas áreas atendidas pela Copasa ou pela Copanor. Os recursos 
onerosos investidos pela Copasa na Copanor foram captados pela Copasa, e os investidores e 
credores da Copasa consideram os riscos atrelados à existência da subsidiária, o que é 
refletido no WACC calculado para a companhia. 

Logo, não haverá alteração na taxa de remuneração da Copanor até a próxima revisão 
tarifária da sua controladora. 

Reforça-se que a escolha das janelas temporais utilizadas no cálculo do Beta da Copasa na 
RTP de 2021 foi feita em coerência com os entendimentos marcados na RTP de 2017 e 
prezando pela estabilidade e previsibilidade das decisões regulatórias. A Arsae-MG manteve 
as periodicidades, as medidas de tendência central e as janelas temporais de todas as 
variáveis utilizadas no cálculo do modelo CAPM. Esta postura contribui para evitar que haja 
espaço para decisões arbitrárias conforme conveniência para cada parte a cada momento. 

Os demais pontos colocados já foram respondidos nos relatórios CRE 01/2021 
(http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/audiencia_publica/32/finais/Relatorio_C
RE_01_2021_Respostas_AP32_VF.pdf) e CRE 03/2021 (http://www.arsae.mg.gov.br/wp-
content/uploads/2021/06/Relatorio_CRE_03_2021_Resposta_CP23.pdf). 

 

TEMA: Receitas Irrecuperáveis 

C4 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 01/2022 

Seção e página: Seção 10 / página 22-23 

Resumo da 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. 

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

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Em sua contribuição, a Copanor argumenta que o prazo de 36 meses para a curva de aging é 
muito longo e não permite que a companhia reverta seu atual quadro de desequilíbrio 
econômico-financeira. Ademais sugere utilizar um período de referência de 6 meses, o qual 
justifica dizendo que a companhia provisiona 100% dos valores vencidos acima de 180 dias, 
uma vez que após este período de aproximadamente 6 meses o prestador não tem mais 
expectativa de que o usuário negocie o pagamento de sua fatura e venha a pagar o valor em 
aberto. Por fim, argumenta que a elevação da inadimplência nos últimos anos tende a agravar 
a situação econômico-financeira da Copanor. 

Deve-se atentar que o objetivo das Receitas Irrecuperáveis é garantir uma receita tarifária 
adicional em decorrência de faturas em aberto em que não há mais, objetivamente, 
possibilidade de recuperação. Portanto, a metodologia observa a inadimplência persistente 
no longo prazo por meio da curva de aging. Dessa forma, ela ao mesmo tempo busca o 
equilíbrio econômico-financeiro do prestador e a modicidade tarifária, bem como incentiva a 
melhoria da eficiência na política de cobrança e recuperação de débitos da empresa. A citada 
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) não possui relação direta com o 
conceito regulatório de receitas irrecuperáveis, sendo assim o fato de a companhia 
provisionar os valores vencidos acima de 180 dias não deve afetar a modicidade tarifária. 
Nesse sentido, a Arsae-MG classifica as rubricas de Provisão para Devedores Duvidosos como 
contas “Sem efeito nas análises tarifárias”, de tal forma que estes valores não são 
considerados na composição dos custos que fazem parte da composição tarifária. 

Analisando o histórico de faturas em aberto, percebe-se que o prestador consegue recuperar 
montantes significativos de receita de usuários que estão inadimplentes há períodos muito 
superiores aos 6 meses mencionados na contribuição. Por exemplo, partindo de janeiro de 
2019 (primeiro mês de informações disponíveis) até dezembro de 2021, percebe-se que ao 
considerar apenas os pagamentos realizados nos primeiros 180 dias, o prestador 
desconsidera R$ 7,89 milhões que recebeu de faturas que estavam em aberto por um período 
de 7 a 36 meses, representando uma média de 74% de redução das faturas em abertos entre 
estes períodos. Diante destes resultados, fica clara a necessidade de se considerar um período 
superior a 6 meses nas análises das receitas irrecuperáveis regulatórias da Copanor e que a 
contribuição do prestador neste sentido é imprudente e contraria o princípio da modicidade 
tarifária. 

Apesar dos problemas econômicos gerados pela pandemia e o aumento da inadimplência, 
pode-se observar que, até o momento, os índices de receitas irrecuperáveis do prestador 
tiveram pouco impacto. Para melhor percepção do tema foi realizado o gráfico abaixo com as 
médias dos pontos de aging de três períodos distintos: um anterior à Covid-19; outro 
contemplando o primeiro ano de pandemia; e o terceiro analisando o segundo ano de 
pandemia. As linhas laranja e verde representam o período da Covid-19 de 2020 e 2021, 
respectivamente, com os dados dos meses de março a fevereiro do ano seguinte. Já a linha 
azul representa o período anterior à pandemia, com os dados de janeiro de 2019 a fevereiro 
de 2020. 

Esse contexto fica explicitado no gráfico a seguir: 

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

 

 

 

 

Gráfico 1 – Percentual de Inadimplência - Aging 

 

Fonte: Elaboração Própria (2022) 

Como pode ser observado no Gráfico 1, o período de 1 a 11 meses de faturas em atraso, é o 
que apresenta as maiores oscilações positivas, já os demais meses apresentam certa 
neutralidade ou oscilação negativa. Ao final do período de observação nota-se que a 
inadimplência de todos os quadros tende a ser muito próximos. 

 

TEMA: Outras Receitas 

C5 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 01/2022 

Seção e página: Seção 8.6 / páginas 23-24 

Resumo da 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. 
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TEMA: Outras Receitas 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A Arsae-MG entende que os custos de reposição de ativos são cobertos pelas tarifas, seja via 
remuneração e amortização no caso dos ativos financiados por recursos próprios, ou pelos 
recursos do Subsídio Copanor. O argumento de que a destinação das receitas de 
ressarcimentos à reposição de ativos danificados permitiria um aumento dos investimentos 
em expansão e que o contrário prejudica essa expansão é inválido, visto que a controladora 
pode aumentar os aportes de capital para investimentos na Copanor livremente, e receber 
em contrapartida a devida remuneração e amortização desses investimentos, assim como 
será feito nesta revisão tarifária da Copanor. Além disso, a Arsae-MG irá manter revisões 
tarifárias anuais, o que reforça a possibilidade de reconhecimento dos valores investidos nas 
tarifas da Copanor até o limite estabelecido por lei. 

Finalmente, a argumentação apresentada pela Copanor não apresentou elementos que 
mudassem o entendimento da Arsae-MG a respeito do ganho extra que a companhia obteria 
caso fosse estabelecida a manutenção para a Copanor de algum valor relacionado a 
ressarcimentos de danos causados por terceiros. 

 

TEMA: Componentes Financeiros 

C6 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 01/2022 

Seção e página: Seção 10 / página 27-29 

Resumo da 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. 

Resposta: 

Contribuição não acatada 

Está prevista a alteração na metodologia de cálculo da compensação dos itens não 
administráveis em decorrência da mudança do cálculo da inflação definida na 3ª RTP da 
Copanor. Conforme NT CRE 01/2022, seção 8.7.1: 

“Antes, antecipava-se a inflação do período seguinte através da aplicação da 
inflação incorrida nos últimos 12 meses; agora, as tarifas são atualizadas para 
preços da data inicial do PR1. [...].   

Na prática, essa alteração não afeta a forma como os reajustes anuais são 
calculados, mas a base inicial sobre a qual esses reajustes são aplicados, dado 
que as tarifas calculadas na revisão tarifária e que serão reajustadas em 1º de 
agosto de 2022 estão a preços de 1º de agosto de 2021, e não a preços médios 
do período ago/21-jul/22. Por outro lado, será necessário compatibilizar, a partir 
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TEMA: Componentes Financeiros 

desta revisão tarifária, o procedimento de cálculo da compensação dos itens não 
administráveis, o que será explicitado na seção sobre compensações 
financeiras” 

Dessa forma, a compensação necessária não é mais a diferença entre a variação de preços 
projetada para o próximo período e a que de fato ocorreu, mas simplesmente toda a variação 
de preços acumulada para esses itens a partir de agosto de 2021, dado que não houve 
projeção da inflação do período seguinte. 

Os gráficos 2 e 3, abaixo, mostram de forma simplificada a sistemática da compensação dos 
itens não administráveis, exceto tributos e outras obrigações, no procedimento antigo e novo. 
O valor que seria compensado na 4ª RTP Copanor, considerando cada tipo de procedimento 
é destacado na área hachurada de cada gráfico. 

Gráfico 2 – Ilustração da metodologia de compensação anterior 

 

Fonte: Elaboração Própria (2022) 

Gráfico 3 – Ilustração da metodologia de compensação atual 
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TEMA: Componentes Financeiros 

 

Fonte: Elaboração Própria (2022) 

No entanto, a agência se equivocou ao indicar na nota técnica que não seria mais necessária 
compensação por estimação da inflação. Como na 3ª RTP da Copanor foi utilizada a inflação 
estimada para os meses de maio, junho e julho de 2021, deve haver a compensação pela 
estimativa para esses três meses, além das compensações pela inflação incorrida desde 
agosto de 2021. 

Uma vez que o cálculo da compensação dos itens não administráveis da 3ª RTP da Copanor 
compensou os valores de maio, junho e julho de 2021 considerando a diferença entre a 
inflação estimada e a inflação projetada, esses valores deverão ser corrigidos pela inflação 
incorrida, tendo em vista a mudança da metodologia. 

Por fim, a Arsae-MG informa que, para simplificar a compensação dos itens não 
administráveis referentes a meses de dados não disponíveis na data dos cálculos, passará a 
fazer as compensações considerando sempre o período até o último mês com dados 
inflacionários incorridos disponíveis no momento do cálculo da revisão tarifária. Dessa forma, 
a compensação dos itens não administráveis na 4ª RTP considerará o período de maio de 2021 
a abril de 2022. Na revisão tarifária de 2023 deverá ser considerado o período de maio de 
2022 a abril de 2023 e assim subsequentemente. 

 

TEMA: Componentes Financeiros 

C7 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 01/2022 

Seção e página: Seção 10 / páginas 27-29 

Resumo da 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 
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TEMA: Componentes Financeiros 

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. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A partir da 3ª RTP da Copanor, o modelo de cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário 
foi alterado, deixando de haver a separação entre tarifas de coleta de esgoto e tarifas de 
coleta com tratamento de esgoto. Atualmente há uma tarifa única de esgotamento sanitário, 
que é cobrada dos usuários a partir do momento em que são atendidos com o serviço de 
coleta e afastamento do esgoto.  

Além disso, buscou-se na última revisão tornar as tarifas mais aderentes aos custos de cada 
serviço. Porém, como não há uma tarifa específica para a etapa do tratamento de esgoto, o 
seu custo precisa ser coberto pelas tarifas de água ou pelas tarifas de esgoto. No entanto, 
como os custos da coleta e tratamento de esgoto são superiores aos custos somente da coleta 
e há somente uma tarifa de esgoto, decidiu-se alocar parte dos custos do serviço de 
tratamento na tarifa de esgoto e parte na tarifa de água.  

Com a decisão de ratear os custos do tratamento de esgoto entre as tarifas de água e de 
esgoto, tornou-se necessário um mecanismo de compensação para se garantir o equilíbrio 
entre custos e receitas conforme cada serviço se expande. Isto porque, conforme o 
tratamento de esgoto for expandido em ritmo diferente da expansão do atendimento com os 
serviços de água e de coleta de esgoto, o faturamento adicional embutido nas tarifas de água 
e de esgoto para cobrir o custo do tratamento de esgoto não será equivalente ao montante 
estipulado durante a revisão tarifária. 

Mesmo no caso da Copanor, é necessário o mecanismo de compensação, uma vez que ele se 
refere à receita superior ou inferior à necessária devido ao avanço do mercado no período de 
aplicação das tarifas aprovadas em relação ao mercado estimado. No caso desta 4ª RTP, por 
exemplo, verificou-se que o volume atendido pelo serviço de tratamento de esgoto se 
expandiu mais que os volumes atendidos pelo serviço de abastecimento água ou pelo serviço 
de coleta de esgoto. Dessa forma, a Copanor deve ser compensada no próximo ciclo tarifário, 
uma vez que a receita tarifária não foi suficiente para cobrir os custos desta expansão mais 
acelerada do tratamento de esgoto. 

Após solicitação da Copanor, a Arsae-MG disponibilizou na página da Consulta Pública 
27/2022 a planilha com a metodologia de cálculo da referida compensação. Caso seja 
identificado algum erro no cálculo, ainda será possível enviar contribuições na última fase de 
consulta pública da 4ª RTP da Copanor que se inicia no dia 30 de abril de 2022. 

Quanto ao apontamento sobre os fatores %tarifaT/A e %tarifaT/E serem calculados sobre 
estimativas dos custos incorridos no passado, com o “pressuposto de que os custos incorridos 
no passado serão refletidos no futuro”, cumpre esclarecer que não foi assumido tal 
pressuposto. Pelo contrário, foi assumido que as diferenças futuras (durante o ciclo) nos 
custos unitários dos serviços serão absorvidas pelo prestador. 
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TEMA: Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário 

C8 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE nº 02/2022 

Seção e página: Seção 3.2 / página 6-8 

Resumo da 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. 

Resposta: 

Contribuição acatada parcialmente.  

No que se refere à definição das metas do Índice de Tratamento de Esgoto que compõe o 
Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário (FE), na 3ª RTP da Copanor, a 
meta foi estabelecida a partir da estimativa de evolução linear do Índice de Tratamento de 
Esgoto (ITE) que permitisse a companhia atingir a universalização em 2039. Assim, adotou-se 
como referência os dispositivos da Lei Federal 14.026/2020, que determinam que prestadores 
que não apresentam capacidade econômico-financeira devem alcançar as metas de 
universalização até dezembro de 2039 e que as metas intermediárias devem considerar uma 
evolução linear.  

Portanto, as metas do FE replicam a obrigação legal da Copanor de alcance da universalização 
em 2039 e incentivam o prestador a acelerar o alcance das metas de universalização para que 
obtenha bônus tarifários. Por outro lado, caso o prestador não consiga acompanhar o ritmo 
de expansão necessário para cumprir com a exigência da legislação, ele sofrerá penalidades. 
Não se trata somente de alinhar as metas à disponibilidade de recursos para investimentos, 
mas de alinhá-las às obrigações da companhia.  

É importante ressaltar que no ano de 2021, a Copanor superou a meta proposta pela agência, 
como demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 2 – Meta e Índice Tratamento de Esgoto (ITE) 

Período ITE ΔITE Meta ΔMeta 

Dez/20 28,6%  28,6%  

Dez/21 32,9% 4,3% 31,8% 3,2% 

Fonte: Elaboração Própria 

De forma a ainda manter as metas alinhadas às exigências mínimas legais e em consonância 
com a contribuição da Copanor a Arsae-MG decidiu readequar a meta para 2022, traçando 
uma nova trajetória linear de expansão do tratamento de esgoto para alcance da 
universalização do serviço em 2039, a partir do resultado observado em dezembro de 2021. 
A tabela abaixo indica a meta estabelecida para 2022. Verifica-se que o aumento definido 
para o ano de 2022 ainda é menor que o alcançado pela companhia em 2021, em pontos 
percentuais.  
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Tabela 3 – Metas Readequadas 

Período Meta ΔMeta 

Dez/22 36,1% 3,17% 

Dez/23 39,3% 3,17% 

Dez/24 42,4% 3,17% 

Fonte: Elaboração Própria 

Ressalta-se que as metas do ITE para os anos posteriores a 2022 são apenas indicativas e 
podem ser revistas anualmente de forma a se adequar melhor a realidade atual do prestador. 
Sua apresentação tem por objetivo promover o planejamento de médio e longo prazo da 
companhia. 

 

TEMA: Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário 

C9 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 01/2022 

Seção e página: Seção 10 / páginas 27-29 

Resumo da 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. 

Resposta: 

Contribuição não acatada 

A contribuição da Copanor acerca dos Menus de Metas do Fator de Incentivo a 
Universalização é composta por dois argumentos: 

Em primeiro lugar, a empresa afirma que há “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 pontos percentuais, a penalização é de -0,48% da receita e, por outro 
lado, se o alcance for de +0,4 pontos percentuais a bonificação é de apenas 0,20% da receita”. 
Neste sentido, parece que houve uma incompreensão por parte da empresa sobre o objetivo 
primário da regulação por menu, bem como o seu funcionamento. 

A regulação por menu, possui como objetivo primeiro reduzir a assimetria de informação de 
forma a revelar a real capacidade da empresa de atingir as metas propostas, uma vez que o 

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


 
 
 

 

 

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

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

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

17 

TEMA: Fator de Incentivo à Universalização do Esgotamento Sanitário 

menu aloca penalidades menores/bônus maiores quando a meta escolhida é igual à 
alcançada. Tomando como exemplo a situação contemplada pela Copanor em sua 
contribuição, a bonificação inferior à penalização representa um desincentivo a uma escolha 
de meta muito abaixo da própria capacidade, uma vez que caso a empresa alcance +0,4 p.p. 
na evolução do seu índice, e tenha escolhido a meta de +0,4 pontos percentuais sua 
bonificação será de 0,40% da receita, ao contrário dos 0,20% que obteria se houvesse 
escolhido a meta de 0 pontos percentuais. Dessa forma, o menu bonifica também a 
capacidade de gestão de curto prazo da empresa, uma vez que as metas são escolhidas 
anualmente. 

A segunda requisição da empresa trouxe o seguinte argumento: “(...)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 pontos percentuais em um ano, não será acompanhada de nenhuma contrapartida 
tarifária”. No que se refere às metas, a resposta é análoga a da questão anterior, uma vez que 
as metas centrais (aumento de 3,2 pontos percentuais ao ano) foram definidas observando o 
esforço necessário para a Copanor atender a universalização do tratamento de esgoto até 
2039, de forma linear, conforme definido pela Lei Federal 14.026/2020.  

Deve-se ainda destacar os recursos do Subsídio Copanor para a realização de investimentos 
cujo valor executado vem sendo inferior ao disponível. Não obstante, a companhia superou 
a meta de 2021, indicando que há recursos suficientes para tanto.  

Ademais, a Arsae-MG prevê uma Compensação pela Expansão do Serviço de Tratamento de 
Esgoto em Ritmo Diferente da Expansão dos Serviços de Água e Coleta de Esgoto que 
compensa o prestador pela evolução desproporcional dos custos relacionados a essa 
atividade. Reforça-se também que as revisões tarifária anuais permitem que a receita tarifária 
acompanhe a evolução dos custos da companhia. 

 

TEMA: Fator de Qualidade 

C10 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 02/2022 

Seção e página: Seção 4 / página 8-29 

Resumo da 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. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

A Arsae-MG, ao estabelecer os indicadores de qualidade da água da Copanor, buscou 
observar o histórico da companhia e os padrões determinados pelo Ministério da Saúde. De 
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toda forma, tendo em vista os ajustes metodológicos que os três indicadores de qualidade de 
água passarão, as metas foram reestabelecidas para se adequar ao atual contexto da 
companhia. Elas foram definidas a partir da premissa de que a companhia deve ter o objetivo 
de atender plenamente aos parâmetros do Ministério da Saúde até 2024. 

As metas para os indicadores de Taxa de manifestações de falta de água e descontinuidade e 
Taxa de reclamações de refluxo de esgoto no interior do imóvel para 2022 também se 
basearam nos resultados que a Copanor vem alcançando nos últimos anos, de forma a dar 
continuidade às melhorias apresentadas.  

Dessa forma, refuta-se o argumento de que as metas estabelecidas estão descoladas na 
realidade da Copanor.  

A Nota Técnica CRE 05/2022 indica metas que abrangem um horizonte de 4 anos a fim de 
balizar a construção de um planejamento pela Copanor, da mesma forma como foi feito para 
a Copasa. A Arsae-MG entende que as melhorias exigidas pelas normas do Ministério e pela 
população devem ser estruturadas em um planejamento de médio prazo, de forma que as 
metas estabelecidas pela Agência venham a incentivar a Copanor a se planejar nesse 
horizonte, e não apenas dentro do próximo ciclo tarifário. O mesmo argumento de 
planejamento de médio prazo é válido para os demais indicadores do Fator de Qualidade. 

Ressalta-se que a Copanor passará por revisões tarifárias anuais. Portanto, neste momento 
está sendo estabelecida somente a meta de 2022, com a possibilidade de revisão para os anos 
posteriores. O prestador terá oportunidades anuais para apresentar de forma fundamentada 
contribuições para eventual readequação das metas dos anos seguintes. 

Cumpre salientar que dentre as metas dos 6 indicadores de qualidade estabelecidas para 
2021, a Copanor atingiu ou superou a meta em dois deles: taxa de manifestações de falta de 
água e de descontinuidade e taxa de reclamações de refluxo de esgoto no interior do imóvel. 
Além disso, ela melhorou o resultado, mas ficou abaixo da meta estabelecida em outros dois 
indicadores: percentual de análises de turbidez na rede dentro do padrão de potabilidade e 
taxa de atendimento aos prazos nos serviços executados. Em relação aos indicadores de 
coliformes totais e turbidez, a Copanor teve um resultado pior que em 2020; ainda assim, as 
metas que haviam sido estabelecidas não foram distantes dos patamares já alcançados pela 
Companhia nos anos anteriores.  

Ademais, ao calcular as tarifas para este prestador, a Arsae-MG garante a cobertura de todos 
os custos operacionais incorridos, salvo os gastos com manutenção que são custeados pelo 
subsídio inter-regional. Sendo assim, a falta de recursos não pode ser usada como justificativa 
para a não expansão do serviço, a melhoria da sua qualidade e para um alinhamento da tarifa 
à qualidade do serviço prestado. Portanto, a construção das tarifas da Copanor não pode se 
dar mais sem a percepção da qualidade do serviço, algo historicamente discutido com a 
Copanor e com a sociedade nas outras revisões tarifárias. 

 

TEMA: Fator de Qualidade 

C11 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 02/2022 
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Seção e página: Seção 4 / página 8-29 

Resumo da 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. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Os argumentos apresentados pela Copanor demonstram que a Companhia não entende os 
mecanismos estabelecidos pelo menu de metas do Fator de Qualidade. A regulação por menu 
possui como objetivo primeiro reduzir a assimetria de informação, de forma a revelar a real 
capacidade da empresa de atingir as metas propostas, uma vez que o menu aloca penalidades 
menores/bônus maiores quando a meta escolhida é igual à alcançada. Assim, a empresa é 
bonificada ou penalizada não apenas por cumprir ou não as metas por ela escolhidas, mas 
também por apresentar um resultado mais ou menos distante do que foi projetado por ela. 

A bonificação inferior à penalização representa um desincentivo a uma escolha de meta muito 
abaixo da própria capacidade, uma vez que caso a empresa alcance +0,4 p.p. na evolução do 
seu índice, e tenha escolhido a meta de +0,4 p.p. sua bonificação será de 0,40% da receita, ao 
contrário dos 0,20% que obteria se houvesse escolhido a meta de 0 p.p.. Dessa forma, o menu 
bonifica também a capacidade de gestão de curto prazo da empresa, uma vez que as metas 
são escolhidas anualmente. Portanto, o objetivo da regulação por menu de metas é não 
apenas bonificar/penalizar a empresa por seus resultados, mas também incentivá-la a se 
planejar a fim de alcançar a os resultados esperados. 

 

TEMA: Fator de Qualidade 

C12 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 02/2022 

Seção e página: Seção 4.6 / página 21-23 

Resumo da 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. 

Resposta: 

Conforme explicitado na NT 02/2022, para o indicador do ano de 2019 não foi possível 
considerar os dados da OP07 porque esta base de dados somente possui informações a partir 
de julho de 2020. Por isso a Agência teve de considerar os dados das Demonstrações 
Financeiras no denominador do indicador de 2019. 
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A decisão por utilizar as informações das Demonstrações Financeiras e da OP07 para anos 
distintos foi fundamentada na análise de que não há grandes divergências entre os dados de 
população da OP07 e das Demonstrações Financeiras. Verificou-se que há uma continuidade 
lógica entre o número de população que consta na DF para 2019 e os dados de 2020 e 2021 
que constam na OP07, uma vez que não houve um salto significativo entre a população 
considerada para o ano de 2019 na DF (98 mil habitantes), e as médias da OP07para os anos 
de 2020 (101.180 habitantes) e 2021 (104.198 habitantes); seguindo, portanto, o que se 
esperaria como um crescimento vegetativo razoável para a população da região. Assim, 
concluiu-se que não haverá prejuízos metodológicos para a Copanor ao projetar a meta para 
2022 considerando os valores auferidos para o indicador em 2019 para cada 10.000 
habitantes. 
Por fim, cumpre esclarecer que o erro no cálculo da 3ª RTP identificado pela Arsae-MG não 
ocorreu devido à utilização dos dados das Demonstrações Financeiras, e sim por 
desconsiderar algumas localidades no momento de apuração do indicador. As informações 
que constam nas Demonstrações Financeiras são as oficiais da empresa e objeto de auditoria 
independente antes de serem publicadas; portanto, têm-se mostrado confiáveis, conforme 
verificado também pela Arsae-MG nos trabalhos desenvolvidos internamente. 

 

TEMA: Fator de Qualidade 

C13 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 02/2022 

Seção e página: Seção 4.8 / página 25-27 

Resumo da contribuição: 

A Copanor solicita que além dos feriados nacionais sejam considerados os 

feriados de cada município atendida pela Copanor. 

Resposta: 

A utilização dos feriados municipais no cálculo do I7 é passível de implementação, mas não 
viável em um curto prazo. Como a metodologia de cálculo do I7 já havia passado por processo 
de audiência pública, considerando apenas os feriados nacionais, toda a estruturação de 
cálculo e histórico utilizados pela Arsae-MG necessitarão de alterações substanciais. Soma-se 
a isso o fato de que a ferramenta de Business Intelligence, utilizada pela Agência para 
tratamento das informações, foi parametrizada considerando apenas os feriados nacionais, 
tendo em vista, novamente, que não houve contribuição anterior em relação aos feriados 
utilizados no cálculo do I7. Assim, será necessário um cálculo diferenciado do indicador e, 
também, o reenvio do Anexo I, constante nas contribuições enviadas pela Copanor, em 
formato Excel com todos os feriados municipais (ano a ano e desde 2019). Ainda, em termos 
estatísticos, provavelmente a alteração proposta não causará mudança 
significante: de modo geral os índices irão melhorar, mas as metas também serão reajustadas. 

Diante do exposto e endossando a impossibilidade de implementação tempestiva da 
alteração solicitada, a meta referente a 2022 para o indicador I7 será apresentada em pontos 
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percentuais. Com isso, até a apuração do indicador no próximo ano, será possível realizar os 
ajustes de cálculo e redefinir o ponto de partida e a meta (ponto de partida adicionada dos 
pontos percentuais desejáveis para evolução no ano). Essa solução se justifica pelo fato de 
que a evolução do indicador será pouco (ou nada) influenciada ao se utilizar todos os feriados 
ou apenas feriados nacionais. Diante disso, segue a proposta de meta para 2022. 

Os resultados alcançados pelo prestador demonstram uma evolução de 1,3 pontos 
percentuais ao comparar o patamar inicial do indicador de taxa de serviços executados no 
prazo (74,2%) e o resultado alcançado na apuração de agosto a dezembro de 2021 (75,5%). 
Esse resultado demonstra o cumprimento de 46% da meta prevista (2,8 pontos percentuais 
de melhoria no indicador). Diante desse resultado, percebe-se a necessidade de ajustes das 
metas, a fim de adequá-las à realidade da Copanor. Desse modo, propõe-se a adaptação do 
aumento anual desejado, diminuindo a meta prevista na Nota Técnica CRE n° 16/2021 para o 
ano de 2022 em 50% e mantendo uma previsão de meta desse mesmo patamar para os anos 
seguintes, conforme Tabela 4.  
 

Tabela 4 – Proposta de metas ajustadas para Copanor para o indicador taxa de serviços 
executados no prazo. 

Ano  Aumento anual (p.p) 

2022  2,5 

2023  2,5 

2024  2,5 

Vale ressaltar que ano a ano a meta será revisada, podendo ser alterada conforme 
comportamento observado no indicador. 

 

TEMA: Subsídio Inter-regional 

C14 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 03/2022 

Seção e página: Seção 5 / página 7-9 

Resumo da 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.  

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

A interrupção do subsídio inter-regional sem as definições necessárias sobre as lacunas ainda 
existentes na legislação de saneamento básico no Brasil pode comprometer a operação da 
Copanor de maneira irreversível e exigir medidas mais drásticas no futuro. Acima de tudo 
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pode prejudicar a busca pela universalização e melhoria da qualidade dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário nas regiões mais vulneráveis do estado. 

No que diz respeito aos gastos de manutenção, por mais que, conforme transcrito pelo 
prestador em sua contribuição, seja “possível respeitar, satisfatória ou moderadamente, a 
capacidade de pagamento dos usuários sociais sem extrapolar o limite de 3% para a categoria 
Residencial” mesmo com a incorporação do montante nas tarifas da Copanor, isso se dá 
mediante impactos tarifários de aproximadamente 25% para as demais categorias. Se 
considerarmos que Revisão Tarifária de 2021 do prestador gerou impactos superiores a 50% 
para alguns usuários, e que os 25% mencionados não incluem o ETM da 4ª RTP, trata-se de 
percentual relevante e indesejável no momento.    

Com relação à readequação do montante de investimentos ao Planejamento de 
Investimentos da subsidiária para o período entre agosto de 2022 e julho de 2023, salienta-
se que em 2017, quando a Arsae-MG instituiu o subsídio, o montante de R$40 milhões 
líquidos anuais foi obtido a partir do Plano Plurianual de Investimentos apresentado pela 
gestão do prestador, entretanto, conforme demonstrado na NT CRE 03/2022, a Copanor tem 
despendido montantes muito inferiores àqueles inseridos na tarifa da Copasa. Se avaliado o 
histórico de gastos, não há, portanto, justificativa para se levar em consideração o 
Planejamento de Investimentos da subsidiária, uma vez que ele não é cumprido. Na NT CRE 
03/2022, a agência levantou a possibilidade de reduzir o montante global do subsídio a partir 
do histórico de despesas com o subsídio nos últimos anos, tornando o montante mais próximo 
da real capacidade de execução de investimentos da companhia. Entretanto, essa opção 
poderia impulsionar a redução dos investimentos em maior proporção do que os gastos com 
manutenção, algo que não é desejável, já que há grande necessidade de aportes de capital na 
área atendida pelo prestador.  

Diante desses cenários, a Arsae-MG optou por manter o valor nominal do subsídio, ou seja, 
não mais atualizar seu valor anualmente pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC). 
Trata-se de uma forma simplificada de reduzir o montante do subsídio gradualmente, com 
impactos reduzidos na disponibilidade de recursos, mas com sinalização ao término desse 
modelo de financiamento.  

Reitera-se que antes da 3ª RTP do prestador, a Arsae-MG consultou a Advocacia-Geral do 
Estado de Minas Gerais (AGE) para ter um posicionamento mais claro sobre o tema. Esta, por 
meio do Parecer Jurídico nº 16.282/2020 concluiu ser juridicamente defensável a 
manutenção provisória da política tarifária existente enquanto não estiver institucionalizado 
um novo modelo que garanta a continuidade dos serviços. 

 

TEMA: Saneamento Rural 

C15 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 01/2022 

Seção e página: Seção 3 / página 9-10; Anexo I/página 42-53 
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Resumo da 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. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Conforme proposto no Anexo I da NT CRE 01/2022, os itens “Desenvolvimento de indicadores 
voltados para o acompanhamento dos serviços de saneamento prestados na área rural” e 
“Definição de metas e incentivos com base nos indicadores desenvolvidos” são de médio e 
longo prazo. A menção a atividades a serem desenvolvidas em médio e longo prazo tem o 
objetivo de sinalizar o caminho que a Arsae-MG entende que o prestador e a própria agência 
deverão seguir nos próximos anos para suprir as carências relativas ao saneamento rural, com 
o objetivo de permitir um planejamento adequado. Elas não imporão custos adicionais ao 
prestador ao longo do próximo ciclo tarifário.  

Além disso, a construção de indicadores, metas e incentivos será conjunta, com ampla 
discussão e participação, não só do prestador e da agência, mas também de toda a sociedade. 

 

TEMA: Saneamento Rural 

C16 Participante: Copanor 

Documento a que se refere a contribuição: Nota Técnica CRE 01/2022 

Seção e página: Seção 3.5 / página 9-10; Anexo I/página 42-53 

Resumo da 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 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. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Quanto ao item 1) Adaptação das bases de dados, pontua-se que, dadas as diretrizes do 
Programa Saneamento Brasil Rural (PSBR), tem-se a priorização da implantação de sistema 
de informações (SINISA), nos moldes determinados na lei federal nº 11.445/2007, de tal 
forma que este sistema passe a incorporar informações sobre o saneamento rural até 2023. 
Além disso, também até 2023, o programa prevê a promoção de articulação entre os 
processos de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento prestados nas áreas rurais.  
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Outro ponto importante a ser destacado é que, de acordo com a proposta da Agência 
Nacional de Águas e Saneamento (ANA) para a Norma de Referência sobre indicadores e 
padrões de qualidade, eficiência e eficácia, seria necessária a elaboração de indicadores com 
o objetivo de estabelecer o índice de economias residenciais urbanas atendidas por 
abastecimento de água, assim como o índice de economias residenciais urbanas atendidas 
com rede coletora de esgoto na área de abrangência do prestador. Diante disso, para que o 
prestador se adeque a essa norma, de forma indireta, teria também que adaptar as bases de 
dados e mapear a situação dos serviços para a área rural.  

Na minuta em questão, o Art. 12 prevê que: 

“Os Indicadores Complementares de Nível de Serviço devem ser definidos pelas 
Entidade Reguladora em função das especificidades locais e da relevância para 
a avaliação das dimensões de Acesso aos Serviços e Qualidade dos Serviços, ou 
para o acompanhamento de metas específicas previstas em contrato.”  

Diste disso, visto que, cerca de 36% dos residentes dos municípios atendidos pela Copanor se 
encontram em domicílios rurais, é de grande importância que exista essa separação entre 
urbano e rural.  

Além disso, deve-se considerar a proposta de prazos para adequação aos indicadores e metas 
do Art. 28 da minuta de Norma de Referência:  

“Para definição das Metas de Desempenho, devem ser considerados os valores 
iniciais (linha de base) apurados de cada indicador. Em caso de inexistência de 
informações primárias que permitam determinar os valores iniciais dos 
indicadores, deve a Entidade Reguladora estabelecer um período de teste de 1 
(um) ano, no qual o Prestador de Serviços realizará a coleta e apuração das 
informações para que a Entidade Reguladora defina as metas a partir destes. ” 

Embora ainda se trate de minuta em discussão, a ANA aponta que os prestadores terão o 
prazo de um ano para adaptarem seus dados para cálculo de todos os indicadores listados, 
depois da publicação dessa Resolução. Dessa forma, não se vislumbra custos regulatórios 
adicionais a partir da diretriz para discriminação dos dados entre áreas urbanas e rurais, caso 
a redação da minuta de Resolução se mantenha. A Arsae-MG acompanhará os 
desdobramentos das discussões no âmbito da agência nacional, para que a diretriz de 
adaptação dos dados siga as exigências e prazos por ela estabelecidos.  

Quanto ao item 4) Mapeamento da situação dos serviços, trata-se de diretriz que deve fazer 
parte do cotidiano da Copanor, uma vez que cabe a ela conhecer a realidade do serviço que 
presta e das localidades que atende. Adicionalmente, a diretriz visa orientar a própria ação 
da agência no sentido de buscar acompanhar mais atentamente a prestação e cobrança do 
serviço de esgoto estático e manutenção das fossas da companhia. Entende-se que com a 
estruturação das bases de dados discriminadas entre áreas urbanas e rurais, somada ao 
conhecimento técnico, operacional e comercial da companhia, bem como ao conhecimento 
da agência obtido por meio das fiscalizações, será possível que prestador e agência avancem 
na melhor compreensão da realidade dos serviços. Assim, a Arsae-MG não vislumbra custos 
adicionais ao prestador oriundos da diretriz. 

Em relação ao item “5) Promoção de debate”, trata-se de diretrizes que a própria agência 
buscou adotar nesta 4ª RTP da Copanor. Além disso, como importante agente social e 
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econômico da região em que opera, além de empresa com obrigação de atendimento ao 
Poder Concedente nos municípios que detém contrato, a companhia não pode se furtar de 
participar do debate sobre a prestação dos serviços de saneamento nas áreas rurais.  

Por fim, quanto ao item “6) Fomento da realização de estudos”, reforça-se que o manual de 
PDI está garantindo recursos para a Copasa pra Pesquisa Desenvolvimento e Inovação e uma 
das linhas temáticas propostas pela agência é sobre saneamento rural, embora a controladora 
tenha liberdade para escolher ou não realizar projetos nesta linha temática. 

 

APÊNDICE 

Na seção 13.5 da NT CRE 01/2022, a Arsae-MG elencou diretrizes e critérios para a 

definição da estrutura tarifária. As três primeiras diretrizes listadas versavam sobre a intenção 

da agência de aumentar o subsídio à categoria Social, uma vez que o percentual atualmente 

aplicado na Copanor é de 40%, enquanto na Copasa o subsídio chega a 55%, e principalmente 

porque o indicador de capacidade de pagamento da categoria Social está bastante acima do 

percentual recomendado.  

Embora não tenha havido nenhuma contribuição acerca do assunto na Consulta  Pública, 

a agência optou por igualar o subsídio social da Copanor ao subsídio social da Copasa, isto é, os 

percentuais aplicados serão de 55% na tarifa fixa e 50% nas tarifas variáveis da categoria. Com 

a elevação do subsídio, o indicador de capacidade de pagamento da categoria se aproximará do 

limite de 5%.  

Devido à alteração no subsídio social, a agência optou por não mais seguir a diretriz 

listada na NT CRE 01/2022 referente à igualdade da tarifa fixa da categoria residencial à tarifa 

fixa média. Seguir tal diretriz implicaria grandes mudanças nas tarifas fixas das categorias não 

residenciais, com impactos tarifários indesejáveis nesse momento.  
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