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Formulário de Contribuições 

Consulta Pública 28/2022 

 

Participante da Consulta 
Karoline Tenório da Costa – COPASA MG 
Marcus Tulius de Paula Reis – COPASA MG 

Documento para contribuição Manual Técnico CRE 01/2022  

Seção e Página do Documento Item 4.3– página 06 

Contribuição 

Sugere-se a seguinte complementação do texto: 
 
“...Os objetivos devem estar relacionados a benefícios para a prestação como, por exemplo, 

aumento da eficiência operacional, melhoria da qualidade da prestação de serviços e 
ganhos a serem compartilhados....” 
 
 

Fundamentação 

Não se aplica 
 

 

Participante da Consulta 
Karoline Tenório da Costa – COPASA MG 
Marcus Tulius de Paula Reis – COPASA MG 

Documento para contribuição Manual Técnico CRE 01/2022  

Seção e Página do Documento Item 4.5– página 07 

Contribuição 

Sugere-se a seguinte complementação das linhas temáticas: 
 
i. Melhoria de processos de projeto, construção, operação e manutenção de sistemas de 
água e esgotos;  
xi. Inovação, relacionamento e melhoria da experiência do cliente; 

xii. Reaproveitamento de resíduos sólidos, subprodutos e biogás no processo de 
tratamento;  
  
Novas linhas temáticas sugeridas: 

 Inteligência operacional e sistemas preditivos; 

 Geoprocessamento e modelagens hidráulicas; 

 O&M e eficiência organizacional. 

Fundamentação 

Não se aplica 
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Participante da Consulta 
Karoline Tenório da Costa – COPASA MG 
Marcus Tulius de Paula Reis – COPASA MG 

Documento para contribuição Manual Técnico CRE 01/2022  

Seção e Página do Documento Item 4.5– página 07 

Contribuição 

Sugere-se a seguinte complementação das linhas temáticas: 
 
i. Melhoria de processos de projeto, construção, operação e manutenção de sistemas de 
água e esgotos;  

xi. Inovação, relacionamento e melhoria da experiência do cliente; 

xii. Reaproveitamento de resíduos sólidos, subprodutos e biogás no processo de 
tratamento;  
  
Novas linhas temáticas sugeridas: 

 Inteligência operacional e sistemas preditivos; 

 Geoprocessamento e modelagens hidráulicas; 

 O&M e eficiência organizacional. 

Fundamentação 

Não se aplica 
 

Participante da Consulta 
Karoline Tenório da Costa – COPASA MG 
Marcus Tulius de Paula Reis – COPASA MG 

Documento para contribuição Manual Técnico CRE 01/2022  

Seção e Página do Documento 
Item 5.2 – página 12 – item VIII 
Item 5.4 – página 13 

Contribuição 

No manual do PRPDI estão previstos: 
 
“Projetos não caracterizados como PDI: item VIII. Implantação de projetos já realizados 
ou em execução”.  

 
“Todos os projetos a serem realizados, estratégicos ou regulares, deverão ser 
informados à agência, antes do início de sua realização, por meio de documentação 
eletrônica enviada pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no processo 
específico destinado ao PRPDI.” 
 
A COPASA sugere que, nos meses iniciais do programa, a agência aceite que projetos 
que já tenham iniciado (mas que estejam em seus estágios iniciais) ou que estejam a 
iniciar, sejam considerados para o PRPDI, desde que informados para a agência 
assim que o programa for aprovado por meio da documentação eletrônica enviada 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no processo específico destinado ao 
PRPDI.  

Fundamentação 

A COPASA vem, desde 2020, estruturando um programa de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação na companhia para viabilizar iniciativas de seus 
empregados e parcerias com universidades e com empresas no desenvolvimento de 
novas tecnologias e no aprofundamento e melhoria dos processos. As parcerias com 
outras instituições, principalmente quando envolvem recursos financeiros, 
costumam delongar para serem formalizadas e para que os trabalhos de fato se 
iniciem. Além do tempo para construir uma proposta de trabalho técnico bem 
embasada, é necessário um tempo significativo para tramitação entre instâncias de 
aprovação e departamentos jurídicos, seja em parcerias com universidades ou com 
outras empresas. Quanto mais novo o modelo de parceria, mais complexa é essa 
tramitação e maior o tempo para formalização.  
Dentro desse contexto, a COPASA vem discutindo algumas parcerias estratégicas 
com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais há mais de um ano. As parcerias com a UFMG são duas 
principais: uma Aliança Estratégica (conforme instrumento previsto no marco legal 
da novação) com a temática esgoto e uma parceria de longo prazo para o 
desenvolvimento de sensores inteligentes de baixo custo. Ambas estão em fase final 
de formalização, podendo ter seu início pouco antes do início oficial do PRPDI.  
A parceria com a SEDE MG, por outro lado, faz parte do programa HUB MG, e tem 
por objetivo o lançamento de editais para contratação de startups para responder a 
desafios da empresa através da Lei Complementar nº 182 de 2021. Atualmente, 
foram definidos desafios com ampla participação das equipes especialistas da 
companhia e estamos no estágio de redação do edital para contratação de solução 
inovadora com apoio e parceira da SEDE MG. Dessa maneira, também é possível 
neste caso que o edital seja lançado antes do lançamento oficial do PRPDI.  
Em todos os casos citados, são projetos de grande importância para a companhia e 
foram envolvidos grandes esforços tanto da COPASA quanto dos parceiros para 
alcançar o estágio atual. Por se tratarem de projetos inovadores e terem o início de 
sua execução próximo ao início do PRPDI, a COPASA sugere que a agência considere-
os como parte do programa.  
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Participante da Consulta 
Karoline Tenório da Costa – COPASA MG 
Marcus Tulius de Paula Reis – COPASA MG 

Documento para contribuição Manual Técnico CRE 01/2022  

Seção e Página do Documento Item 5.2 – página 12 

Contribuição 

Sugere-se a seguinte complementação de texto: 
 
“...Entretanto, uma vez que o funcionário ou um terceiro participe de algum projeto de 

PD&I de interesse da COPASA e comprovada a compatibilidade do tema de pesquisa de 
mestrado ou doutorado com a linha temática do projeto, a agência considerará os custos 
das especializações e das pesquisas na tarifa. A comprovação se dará a partir de análise da 
dissertação de mestrado ou tese de doutorado do funcionário ou de terceiro partícipe. 

Fundamentação 

Não se aplica 

 

Participante da Consulta 
Karoline Tenório da Costa – COPASA MG 
Marcus Tulius de Paula Reis – COPASA MG 

Documento para contribuição Manual Técnico CRE 01/2022  

Seção e Página do Documento Item 5.6 – página 14 

Contribuição 

Sugere-se a seguinte complementação de texto: 
 
“...É importante que fique claro que se um projeto estratégico for rejeitado na avaliação 
prévia, ele não poderá ser realizado com recursos do PRPDI, o que não impede sua 
realização por meio de recursos próprios da Companhia, caso seja de seu interesse 
empresarial, mesmo que a intenção do prestador seja de realizá-lo via chamada externa, 
com avaliação futura na modalidade expressa.” 

Fundamentação 

Não se aplica 
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Participante da Consulta 
Karoline Tenório da Costa – COPASA MG 
Marcus Tulius de Paula Reis – COPASA MG 

Documento para contribuição Manual Técnico CRE 01/2022  

Seção e Página do Documento Item 5.7 – a – página 14 e 15 

Contribuição 

No manual está previsto: 
 
“(...) Os custos devem ser balizados pela média de preços praticada na região onde o 
projeto é executado”.  
 
Para agilizar a criação dos planos de trabalho dos projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, a COPASA sugere que, alternativamente, poderão ser 
considerados custos que já estejam padronizados e regulamentados pela Companhia 
em sua base de preços oficial.  

Fundamentação 

Atualmente, a COPASA possui uma base de custos para serviços, materiais e 
equipamentos mais frequentemente utilizados. Essa base foi construída utilizando 
de pesquisas de mercado, e é avaliada e atualizada constantemente.  
Para agilizar os processos de formalização, a COPASA sugere que despesas mais 
recorrentes em projetos de PDI, como aqueles referentes à mão de obra, diárias, 
uso de veículos, entre outros, possam ser padronizadas e incorporadas a base de 
custos, e não analisadas caso a caso considerando a média de preços na região onde 
o projeto é executado.  

 

Participante da Consulta 
Karoline Tenório da Costa – COPASA MG 
Marcus Tulius de Paula Reis – COPASA MG 

Documento para contribuição Manual Técnico CRE 01/2022  

Seção e Página do Documento Item 5.7 – f – página 15 

Contribuição 

Sugere-se a seguinte complementação de texto: 
 
“...custeio de cursos de mestrado ou doutorado relacionados ao tema do projeto 
exclusivamente para membros da equipe do projeto (desde que o tema da dissertação ou 
tese esteja relacionado à linha temática do projeto) ou o custeio de partes de interesse de 

outras pesquisas de mestrado ou doutorado relacionadas ao tema do projeto, nesse 

último caso não limitadas necessariamente aos membros da equipe...” 
 

Fundamentação 

Não se aplica 
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Participante da Consulta 
Karoline Tenório da Costa – COPASA MG 
Marcus Tulius de Paula Reis – COPASA MG 

Documento para contribuição Manual Técnico CRE 01/2022  

Seção e Página do Documento Item 6.1 – página 16 

Contribuição 

Sugere-se a seguinte inclusão de texto no manual: 
 
A agência poderá realizar parceria para encaminhar os projetos a entidades ligadas ao 
fomento de pesquisas, que avaliarão os mesmos por meio dos critérios definidos neste 
manual. Ela ainda poderá contar com consultores externos para a referida avaliação. Os 
projetos deverão seguir o modelo exposto no Anexo I desta nota técnica. Faz-se a ressalva 
de que não deverão ser convidados a participar do julgamento dos projetos, consultores 
externos vinculados com empresas concorrentes ou potencialmente concorrentes da 
COPASA...”  
 

Fundamentação 

Não se aplica 
 

Participante da Consulta Karoline Tenório da Costa – COPASA MG 

Documento para contribuição Manual Técnico CRE 01/2022  

Seção e Página do Documento Item 6.2 - d – página 17 e 18 

Contribuição 

Dentre os critérios de avaliação dos projetos, foi prevista a análise da qualificação da 
equipe de PDI e do gerente do projeto, este último com um peso diferenciado, 
considerando: “(...)participação em consultorias, publicações em revistas 
especializadas, proteção de tecnologia e participação em congressos, seminários, 
cursos de treinamento e atividades correlatas.”  
Sugere-se eliminar os seguintes quesitos de avaliação do gerente: “participação em 
consultorias, publicações em revistas especializadas e proteção de tecnologia”, visto 
que esses itens direcionam automaticamente para profissionais externos à 
Companhia, sejam eles da academia ou do mercado.  
 

Fundamentação 

A COPASA valoriza a integração de seus empregados com universidades, centros de 
pesquisa e outros parceiros no desenvolvimento de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. E embora seu corpo técnico tenha experiência e 
formação adequada para o desempenho de suas funções na companhia, a produção 
acadêmica não é tão extensiva. Portanto, os critérios considerados podem inibir a 
participação de empregados da companhia como gerentes de projeto (pelo menos 
em um estágio inicial do PRPDI).  

http://www.arsae.mg.gov.br/
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É importante para a companhia que haja participação de seu corpo técnico nos 
projetos do PPRPDI, de forma a garantir que o que for produzido seja incorporado às 
práticas, tornando seu desempenho operacional cada vez mais eficiente, reduzindo 
custos e melhorando o serviço prestado a sociedade.  
Ainda, a participação dos empregados nos projetos, com o tempo, aumentará o 
nível de capacidade tecnológica da companhia e poderá promover o engajamento 
do corpo técnico na busca de soluções para os desafios da companhia.  
 

 

Participante da Consulta 
Karoline Tenório da Costa – COPASA MG 
Marcus Tulius de Paula Reis – COPASA MG 

Documento para contribuição Manual Técnico CRE 01/2022  

Seção e Página do Documento Item 7.4 – página 21 

Contribuição 

Sugere-se a seguinte inclusão de texto no manual: 
 
“...Portanto, mais de 50% dos integrantes da câmara deverão ser pessoas externas ao 
prestador ou às entidade participantes da pesquisa; com vistas a preservar a imparcialidade 
no momento de avaliação dos projetos e a propriedade intelectual desenvolvida. Faz-se a 
ressalva de que avaliadores externos integrantes da câmara de avaliação não poderão ter 
vínculos com empresas concorrentes ou potencialmente concorrentes da Companhia.” 
 

Fundamentação 

Não se aplica 
 

Participante da Consulta 
Karoline Tenório da Costa – COPASA MG 
Marcus Tulius de Paula Reis – COPASA MG 

Documento para contribuição Manual Técnico CRE 01/2022  

Seção e Página do Documento Item 8.1 – página 23 

Contribuição 

Sugere-se a seguinte inclusão de texto no manual: 
 
“Quanto aos royalties ou outras receitas alternativas, acessórias e incrementais, há a 
necessidade de incentivar o prestador a desenvolver projetos de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação em alinhamento à inclusão do Programa Regulatório de PDI como um dos Programas 
Especiais que compõem a Receita Tarifária. Assim, para além do prestador obter vantagens 
financeiras do desenvolvimento de tecnologias que gerem melhorias operacionais e ganhos de 
eficiência, ele deve reter parte das receitas da exploração dessas tecnologias para que tenha 
incentivos na execução do programa. Por outro lado, como parte do risco associado à execução 
destes projetos já está sendo financiado pelos usuários via tarifa, é necessário que os lucros 
obtidos destas atividades sejam compartilhados. Portanto, as receitas de royalties ou outras 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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receitas alternativas, acessórias e incrementais advindas dos projetos de PDI serão revertidas 
em 50% para a modicidade tarifária, ficando a outra metade com o prestador de forma que ele 
poderá obter lucros adicionais a partir do sucesso de projetos de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação...”  

Fundamentação 

O programa de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação pode gerar, além 
de royalties resultantes da exploração de novas tecnologias, novas fontes de 
receitas acessórias, alternativas e incrementais advindas de novos modelos de 
negócio, como previsto na própria Lei 14.026/2020 – Novo Marco Legal do 
Saneamento. 

 

 

Participante da Consulta 
Karoline Tenório da Costa – COPASA MG 
Marcus Tulius de Paula Reis – COPASA MG 

Documento para contribuição Manual Técnico CRE 01/2022  

Seção e Página do Documento Item 8.3 – página 24 

Contribuição 

Sugere-se a exclusão do seguinte texto: 
 
“...Caso os projetos aprovados não resultem em ativos, os valores relacionados que ainda 
não tenham sido reconhecidos como “Despesas com PRPDI” deverão ser reconhecidos no 
resultado do prestador como outras despesas operacionais, em rubrica contábil com a 
denominação “Despesas com PDI” ou similar...” 
 

Fundamentação 
No entendimento da COPASA os dispêndios com os projetos de PDI nunca devem ser 

considerados no orçamento de custeio (i.e "outras despesas operacionais"), mas sempre 

como rubricas do orçamento de investimentos, ainda que não resultem em ativos físicos, 

visto que a geração de conhecimento, know-how e expertise, resultantes dos projetos de PDI, 

invariavelmente serão ativos intangíveis, que se revertem para a sociedade na forma de 

melhoria da qualidade da prestação dos serviços. 
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