ESTADO DE SANTA CATARINA
Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina – ARESC

PARECER TÉCNICO 008/2020 - ARESC
ESTUDO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO
PEDIDO DE DILIGÊNCIA AO PROJETO DE LEI 159.1/2019
Resposta ao pedido de manifestação solicitado pela Comissão de Economia, Ciência,
Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC.

OBJETIVO
Manifestação Técnica do Projeto de Lei nº PL./0159.1/2019, de autoria de V. Ex. ª Senhores
Deputados Marcius Machado e Sargento Lima, a pedido de V. Ex. ª Sr. Deputado Bruno Souza,
relator do pedido de diligenciamento.
Interessados: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, Agência de
Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina - Aresc, Secretaria de Casa Civil
do Estado de Santa Catarina – SCC/SC.
Referência: Processo SCC 0873/2020 do Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGP-e.

JUSTIFICATIVAS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO:
No âmbito de sua atuação, compete à Aresc supervisionar, controlar e avaliar as ações e
atividades decorrentes do cumprimento da legislação específica relativa aos serviços públicos
delegados; fiscalizar a prestação dos serviços públicos delegados, incluídos os aspectos
contábeis e financeiros e os relativos ao desempenho técnico-operacional; expedir
regulamentos de ordem técnica e econômica, com vistas ao estabelecimento de padrões de
qualidade para prestação dos serviços; otimização dos custos; segurança das instalações; e
atendimento aos usuários.
Esta solicitação de análise feita para a Agência de Regulação do Estado de Santa
Catarina - Aresc foi realizada a pedido de V. Ex. ª Sr. Deputado Bruno Souza, relator do pedido
de diligenciamento e membro da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e
Energia da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC, na qual transita a
matéria, com objetivo de auferir dados e conhecimento técnicos relativos ao tema em pauta,
dentro do que prevê a legislação vigente do setor.
Diante da solicitação, realizada primeiramente à Secretaria de Casa Civil do Estado de
Santa Catarina – SCC/SC, foi instaurado o processo nº SCC 0873/2020, cujo objeto é a
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apreciação e manifestação técnica dos interessados, buscando dessa forma clarear o
entendimento, tanto dos respeitados membros da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia,
Minas e Energia da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina quanto dos autores do
referido projeto, V. Ex. ª Senhores Deputado Marcius Machado e Deputado Sargento Lima, à
luz da regulação tarifária existente a nível mundial, principalmente em consideração ao
princípio que norteia os trabalhos desta Agência de Regulação – Aresc, que é o da manutenção
da modicidade tarifária concomitante ao equilíbrio econômico financeiro da prestação de
serviços de saneamento básico, independente de quem seja o prestador, seja público ou privado.
Diante da robustez do tema em pauta, e para se realizar, no presente parecer técnico, um
estudo fidedigno com os resultados almejados tanto pela respeitada Casa Legislativa do Estado
de Santa Catarina quanto pelos prestadores de serviços de saneamento básico, e principalmente,
pela população, torna-se necessário que a Agência de Regulação, em seu papel primordial,
busque observar e estudar as informações e publicações técnicas existentes sobre o tema em
questão, que fazem parte do contexto histórico da regulação de serviços públicos no Brasil,
para que se possa efetuar a presente análise visando o bem estar e equilíbrio social, econômico
e financeiro de todos os envolvidos.
Dentre as documentações utilizadas pelo corpo técnico da Aresc, citam-se:
1.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0913389-90.2015.8.24.0023, encerrada em junho/2019,

de obrigação de fazer, com pedido de TUTELA ANTECIPADA, em face da Companhia
Estadual de Águas e Saneamento - CASAN, por parte do Ministério Público do Estado de
Santa Catarina – MP/SC, onde laudo pericial comprova e o juizado reconhece, portanto, que o
valor do custo de tratamento de esgoto sanitário é 1,53 vezes superior ao custo para tratamento
de água bruta para consumo humano, e dá ganho de causa para a empresa estadual Casan.
2.

Resolução Aresc 114/2019, e sua Nota Técnica 007/2019, que aplica o cálculo da Tarifa

Fixa de Disponibilidade de Infraestrutura a ser aplicada pela Companhia Catarinense de Águas
e Saneamento, em substituição da metodologia de cobrança por consumo mínimo de volume.
3.

Resolução Aresc 115/2019, e sua Nota Técnica 008/2019 que aprova a nova estrutura

tarifária a ser aplicada pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, em
substituição da metodologia de cobrança por consumo mínimo de volume, e
4.

Resolução Aresc 115/2019, e sua Nota Técnica 009/2019, homologa a Revisão Tarifária

Periódica da CASAN, que apresentou valor negativo, resultando em reajuste tarifário final
inferior à inflação do período para o ano de 2019.
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5.

Resolução Aresc 105/2018, e sua Nota Técnica 010/2018, que estabelece a metodologia

de cálculo da Tarifa Fixa, em substituição da metodologia de cobrança por consumo mínimo de
volume, a qual trará uma tarifação mais justa para o usuário, bem como economia em suas
faturas para quem utiliza a água de forma consciente com a preservação do meio ambiente e a
conservação dos mananciais de captação.
6.

Resolução Aresc 061/2017 - Metodologia para a 1ª Revisão Tarifária Periódica dos

Prestadores Serviços de Água e Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.
7.

Resolução Aresc 064/2016 e Nota Técnica 001/2016-ARESC – Metodologia,

procedimentos e condições gerais para apuração da Base de Ativos Regulatória – BAR para as
concessionárias de saneamento básico dos municípios do Estado de Santa Catarina.
8.

Acórdão TCU - Relatório de Auditoria Operacional e Valoração de Ativos que

integram a Base de Remuneração Regulatória - BRR das concessionárias de distribuição de
energia elétrica, emitido pelo Tribunal de Contas da União em 01 de outubro de 2014.
9.

A Revisão Tarifária no Setor de Saneamento Básico - LMDM Consultoria, 2013.

10.

Parecer Jurídico emitido pelo Escritório de Advocacia Fey Probst & Brustolin em

20 de agosto de 2014 referente ao supracitado processo no TCE/SC.
11.

Manual de Contabilidade Regulatória e Plano de Contas Regulatório para empresas

do setor de saneamento no Estado de São Paulo, reguladas pela Arsesp, publicado pela Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – Arsesp em 2013.
12.

A Revisão Tarifária no setor de Saneamento Básico: como adaptar o modelo do setor

elétrico às particularidades da lei 11.445/07 – ABAR 2013.
13.

Nota Técnica nº 012/2012 - 1ª Revisão Periódica das tarifas dos serviços públicos de

abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela CAESB - Base de Ativos
Regulatória – BAR e Remuneração Adequada – RA – Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal – Adasa.
14.

Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET, Módulo 2: Revisão Tarifária

Periódica das Concessionárias de Distribuição. ANEEL, novembro de 2011.
15.

Deliberação Arsesp nº 156 - Estabelece metodologia e critérios gerais para definição

da Base de Remuneração Regulatória de Ativos da Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo – Sabesp, julho de 2010.
16.

Manual de Contabilidade para as Companhias Estaduais de Saneamento Básico,

da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais - Aesbe, publicado em fevereiro
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de 2009.
17.

Normatização da Regulação da Prestação de Serviços de Água e Esgoto, editado

pela Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR em parceria com a Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE, publicado em 2008.
18.

Determinação de Tarifas em Empresas de Utilidade Pública, por José Ricardo

Nogueira e José Carlos Cavalcanti, Revista Brasileira de Economia, v. 50, n.3, julho/setembro
1996, p. 328-350, Rio de Janeiro - Fundação Getúlio Vargas – FGV.

CARACTERIZAÇÃO DO PRESENTE ESTUDO:
A presente manifestação ao conteúdo do Projeto de Lei nº PL./0159.1/2019 possui
caráter eminentemente técnico, e visa, da forma mais didática possível, explanar a todos os
interessados na matéria como se dá um processo de trabalho que envolve a definição da
estrutura de tarifas para os prestadores de serviço atuantes no setor de saneamento básico, não
apenas no Brasil.
Conforme citados anteriormente, foi necessário extensa pesquisa e estudos para que se
tornasse possível o presente e robusto trabalho, com o qual esta Agência de Regulação dos
Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina almeja difundir mais e melhor o conhecimento
aqui compartilhado, elevando-se então a possibilidade de melhoria nas necessárias e constantes
discussões que envolvem conhecimento técnico mais aprofundado sobre o tema.
Dessa forma, construiu-se este documento trazendo primeiramente uma breve
contextualização no âmbito legal da regulação atualmente existente no setor de saneamento
básico no nosso Estado de Santa Catarina. Em seguida, também um histórico sintetizado do
desenvolvimento da regulação econômica e financeira de serviços públicos, desde quando a
mesma surgiu, na Inglaterra, até os dias atuais, discorrendo rapidamente onde e como começou,
e como é atualmente realizado este trabalho no Brasil.
Descreve-se também a notoriedade do olhar regulatório para a contabilidade das
empresas prestadoras de serviços públicos regulados, e mais ainda, a grande importância que
possui a Base de Ativos Regulatória (investimentos, infraestrutura, capex) para a prestação de
um serviço de qualidade e, primordialmente, para a manutenção de tarifas módicas para os
usuários.
Com um breve conhecimento sobre a regulação econômica e financeira e contabilidade
regulatória, é possível discorrer também de forma sucinta e acessível, como é realizada uma
Rua Anita Garibaldi, 79 - 11º andar, Centro, Florianópolis/SC - CEP: 88010-500 – Fone: (48) 3665-4350
Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina – ARESC

4

ESTADO DE SANTA CATARINA
Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina – ARESC

revisão tarifária, do início ao fim do processo, o qual é conhecido por ser bastante trabalhoso e
aprofundado, possuindo diversos parâmetros e variáveis consideradas, para que assim torne-se
possível a busca e manutenção do equilíbrio econômico financeiro do serviço público prestado.
É antigo o pleito de toda a população em relação às suas tarifas cobradas pela prestação
do serviço de esgotamento sanitário, as quais em muitas empresas continua sendo calculada
com base no valor faturado para a prestação do serviço de abastecimento de água. Esta
manifestação técnica visa esclarecer todos os pontos críticos existentes ao redor da matéria que
têm causado divergências de entendimento não apenas na respeitada Casa Legislativa do
Estado de Santa Catarina, mas também por todos os cidadãos catarinenses e brasileiros.
Para tanto, o restante dos capítulos deste documento enumera os fatos, efetua análises
sobre o tema e apresenta a posição e considerações finais da Diretoria de Saneamento Básico,
Recursos Hídricos e Recursos Minerais da Aresc em relação aos questionamentos efetuados na
justificativa que acompanha o Projeto de Lei nº PL./0159.1/2019.
A busca por uma tarifa módica e justa, somada à realização de um serviço eficiente,
eficaz e com qualidade, é direito de todos os cidadãos e constitui-se o principal dever atribuído
às agências reguladoras. A Aresc espera, com esse documento, esclarecer as dúvidas e trazer
todas as respostas possíveis aos interessados, para que se consiga harmonizar e equilibrar o
entendimento de todos em relação a este delicado, complexo e importante tema para a
população de nosso Estado de Santa Catarina.
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1

CONTEXTO LEGAL E INSTITUCIONAL DA REGULAÇÃO DO SETOR DE
SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SANTA CATARINA
As agências reguladoras têm, como principal objetivo, dar estabilidade a determinado

setor. Assim, no caso de concessões públicas como a de saneamento básico, deve promover um
ambiente seguro e confiável que estimule os investimentos, a modernização, o aumento da
produtividade, o aprimoramento dos serviços e a modicidade tarifária à população atendida.
No que se refere aos aspectos de natureza tarifária, tanto a legislação federal quanto a
estadual estabelecem os princípios, diretrizes e normas que devem orientar os processos das
tarifas dos serviços de saneamento básico, entre os quais cabe destacar a Lei Federal nº 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, a Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e a lei de criação da
Aresc, Lei Ordinária 16.673, de 11 de agosto de 2015.
A Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, estabelece em seus artigos 29º e 30º:
Incumbe ao poder concedente:
I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;
[...]
IV - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no
contrato;
V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das
normas pertinentes e do contrato;
[...]
X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio-ambiente e
conservação;
[...]
Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados
relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros
da concessionária.
Parágrafo único: A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico
do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme
previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder
concedente, da concessionária e dos usuários.

Posteriormente, no ano de 2007, com o advento da Lei Federal nº. 11.445, que fixa as
diretrizes para o Saneamento Básico no nosso país, ficou estabelecido, em seu artigo 11 (caput
e inciso III), as condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de
serviços públicos na área específica de saneamento básico, e a importância da existência de
normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes estabelecidas,
incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização.
Essas normas devem, entre outras coisas, prever as condições de sustentabilidade e
equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:
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a) O sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;
b) A sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; e
c) A política de subsídios.

A Aresc, Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, é uma autarquia
especial vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, criada
pela Lei Ordinária 16.673, de 11 de agosto de 2015. Possui finalidade de fiscalizar e orientar a
prestação dos serviços públicos concedidos, bem como editar normas técnicas, econômicas e
sociais para a sua regulação. Segundo o artigo 5º:
Cabe à Aresc a atuação nos seguintes serviços públicos:
I – saneamento básico;
[...]
§ 1º No âmbito da atuação dos serviços de que tratam os incisos do caput deste artigo,
compete à Aresc:
[...]
IV – estabelecer o regime tarifário, de forma a garantir a modicidade das tarifas e o
equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços;
V – analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro da prestação dos serviços;
[...]
VII – promover estudos com vistas ao incremento da qualidade e da eficiência dos
serviços prestados e do atendimento a consultas dos usuários, dos prestadores de
serviços e dos entes delegatários;
[...]
XIII – supervisionar, controlar e avaliar a aplicação de investimentos realizados pelos
prestadores de serviços públicos concedidos com recursos oriundos do Orçamento
Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de
empreendedores privados, de fundos especiais e de beneficiários diretos.
Art. 23. O reajuste e a revisão das tarifas, cobradas pelos prestadores de serviços
públicos concedidos e sujeitos à regulação e à fiscalização da Aresc, serão
autorizados mediante resolução e objetivarão assegurar o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, a modicidade e o controle social das tarifas, observada,
em todos os casos, a publicidade dos novos valores.
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2

CONTEXTO E HISTÓRICO DA REGULAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
A Regulação por Incentivo, desenvolvida na Inglaterra, surgiu com a necessidade de se

criar novos métodos regulatórios para corrigir as deficiências do regime existente à época, que
era do serviço pelo custo, buscando minimizar também a assimetria de informação existente
nos setores regulados. Nesse sistema por incentivos, se o prestador é capaz de reduzir os seus
custos em níveis inferiores aos esperados, os ganhos de produtividade são considerados lucros
adicionais, sendo então decorrentes da sua eficiência operacional.
Desta forma, no momento da revisão tarifária poder-se-ão estabelecer novas tarifas com
base nos custos eficientes, de forma que os consumidores sejam beneficiados por essas
reduções de custos e também pela maior eficiência obtida pelo prestador de serviços.
No regime de regulação por incentivos, a missão essencial do Regulador de um serviço
com características de monopólio natural, como é o caso do abastecimento de água e do
esgotamento sanitário, é garantir que sejam respeitados os direitos dos consumidores e dos
prestadores do serviço que atuam com eficiência e prudência. Os consumidores cativos, ou seja,
aqueles que não têm a possibilidade de escolher o prestador do serviço, têm o direito de receber
o serviço com os níveis de qualidade estabelecidos em legislação vigente e de pagar por uma
tarifa justa.
Por outro lado, o prestador de serviço que atua com eficiência e prudência tem, também,
o direito de ter seus custos operacionais eficientes reconhecidos na tarifa, além de um adequado
retorno sobre o capital investido, dadas as características do negócio regulado. Assim, cabe ao
Regulador fixar uma tarifa que seja justa ao consumidor e que estabeleça uma receita que
garanta o equilíbrio econômico-financeiro necessário para a prestação do serviço nos níveis de
qualidade estabelecidos pelo regulador e/ou contrato de concessão.
Hoje, no Brasil, o setor que possui a regulação em estágio mais avançado é o Setor
Elétrico. Isto ocorre pela possibilidade de reunir, em uma única Agência (ANEEL), toda a
responsabilidade pelo regramento setorial nacional. Com a lei 11.445/07, novos desafios foram
trazidos ao Setor de Saneamento Básico, principalmente no que se refere à regulação tarifária.
A “regulação por incentivos” é definida de forma bastante clara no capítulo VI da
referida lei. São conceitos novos ao setor, porém antigos conhecidos do setor elétrico, onde a
ANEEL define os parâmetros da regulação tarifária apoiada, basicamente, em quatro pilares
fundamentais: (i) O investimento realizado (CAPEX); (ii) Os custos operacionais incorridos
(OPEX); (iii) As perdas existentes na prestação do serviço; e (iv) A qualidade do serviço
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prestado. Estes pilares estão sujeitos a uma regulação complexa e detalhada.
Os “Procedimentos de Regulação Tarifária”, ou apenas “Proret”, são compostos por
módulos e submódulos, cada um podendo ter mais de 100 páginas. São apoiados ainda pelos
Prodist (9 módulos e 584 páginas), Manual de Contabilidade do Setor Elétrico – MCSE (818
páginas), Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE (216 páginas) e diversos
outros regulamentos de alta complexidade.
Diante ao descrito acima faz-se importante que haja o perfeito entendimento de como se
dá a composição de uma estrutura tarifária através das metodologias existentes mais utilizadas
atualmente pelos reguladores nacionais e internacionais. Para isso, faz-se necessária uma
melhor explicação dos termos e conceitos mais utilizados em processos de revisão tarifária, que
são o conceito de receita requerida (também chamada de nível tarifário) e o conceito de
estrutura tarifária.
A Receita Requerida é o montante que a prestação do serviço requer para realizarse (importante destacar a prestação do serviço, e não o prestador!), através do pagamento das
respectivas faturas pelos seus consumidores cativos, e deve ser suficiente para manter a
estabilidade econômico-financeira da realização do serviço, independente da forma que esteja
sendo prestado, se diretamente pelo poder público municipal, titular do serviço, ou através de
concessão. A garantia de manutenção da receita requerida é o que chamamos de equilíbrio
econômico e financeiro do serviço prestado, o qual é determinado pela Lei 11.445/2007.
A Receita Requerida precisa ser atingida pela empresa (seja pública ou privada
sob regime de concessão), independentemente da forma que se executar o faturamento
aos clientes/consumidores do serviço.

Vemos então que, diante desta necessidade, quando existir o serviço de esgotamento
sanitário ele deverá compor também esta receita requerida, seja através de uma porcentagem da
fatura referente ao serviço de abastecimento de água (70, 80, 90 ou 100% do valor), com ou
sem a separação em duas tarifas, seja através da medição dos efluentes de esgoto que cada
unidade consumidora produz (quando da existência de equipamento para tal), seja por alguma
nova metodologia de definição tarifária que venha a ser construída pelos técnicos e estudiosos
do setor de regulação econômica e financeira.
A receita requerida é dividida em Parcela A (PA), ou “custos não gerenciáveis”, e
Parcela B (PB), ou “custos gerenciáveis”. Para o cálculo da receita requerida (Parcela A +
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Parcela B) para fins tarifários, realizado pela agência reguladora, são considerados atualmente
os custos operacionais eficientes associados com todos os serviços oferecidos pelos prestadores
de serviços (objeto do referido projeto), definindo dessa forma uma tarifa média (R$/m3) que
reflete o custo econômico da prestação dos serviços de água e esgotamento sanitário para um
ciclo tarifário (geralmente 4 a 5 anos) e que, em cada ano dentro do ciclo tarifário, sofrerá
apenas os reajustes tarifários (atualização monetária).
Este intervalo entre revisões tarifárias tem como objetivo conceder às empresas um
horizonte de planejamento de médio a longo prazo e que seja compatível com a necessidade de
gerar soluções eficientes do ponto de vista da continuidade e qualidade do serviço, evitando um
comportamento estratégico orientado à maximização de benefícios no curto prazo.
Já a estrutura tarifária deve seguir os princípios de eficiência alocativa, ou seja, implica
que as tarifas devem refletir os custos relativos de cada serviço, buscando equidade para
garantir o acesso ao serviço, particularmente para as classes mais pobres da população, e
simplicidade, procurando fixar tarifas sem complexidades e que sejam de fácil compreensão
por parte dos usuários. O período entre revisões tarifárias é parte central do mecanismo de
incentivos à eficiência produtiva. A duração do ciclo tarifário afeta tanto os incentivos quanto o
risco enfrentado pelo prestador de serviços de água e esgotamento sanitário.
Outros aspectos importantes que reforçam as vantagens desses períodos de médio a
longo prazo entre os ciclos tarifários referem-se ao tempo envolvido em sua realização (em
média uma revisão tarifária demanda aproximadamente dois anos para ser finalizada). Dessa
maneira, não é recomendado que a distância entre as revisões tarifárias seja muito curta, pois
dificulta que o regulador mensure mudanças estruturais que impactem os resultados da empresa
Segundo Marques (2011, p. 54, apud Nota Técnica 009/2017-RTP/Aresc), um ciclo
tarifário funciona da seguinte forma:
Em cada período regulatório os lucros do operador crescem de acordo com o avanço
no tempo. No final de cada período os lucros são reduzidos a um valor definido,
passando os benefícios dos ganhos de produtividade para os utilizadores, mas
apenas para o período seguinte. À medida que o operador for tornando mais
eficiente, o valor máximo dos lucros será menor, isto é, os ganhos de eficiência
esperados serão menores, assim como as transferências para os utilizadores, uma
vez que o operador se aproxima da fronteira eficiente (best practices).

Dessa forma, observa-se que o regime de Regulação por Incentivos, se adequadamente
implementado, estimula as empresas a aumentarem sua produtividade e a compartilharem este
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resultado com os consumidores na forma de redução da tarifa.
A revisão das tarifas é um tema que deve ser observado de perto pelo poder
concedente, já que seus resultados produzem reflexos em toda a sociedade. A elevação
exagerada das tarifas pode, de um lado, onerar injustamente os consumidores. No
entanto, uma redução excessiva pode vir a reduzir a capacidade de investimento das
empresas e comprometer tanto sua sustentabilidade econômica quanto a qualidade
dos serviços no futuro.
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3

CONTABILIDADE REGULATÓRIA
Ao se aplicar um reposicionamento tarifário de forma eficiente, deve-se ter definida e

seguir uma metodologia de cálculo paramétrico que esteja de acordo com os dados históricos
utilizados, nacional e internacionalmente, pelas entidades reguladoras do setor de saneamento
básico que adotam a regulação por incentivos, explicada no capítulo anterior.
Para isso, é necessária a determinação dos componentes da fórmula paramétrica do
cálculo da estrutura de capital, que compõe a Parcela B da Receita Requerida, juntamente com
os Custos Operacionais, conforme observado no quadro 01, considerando o valor de mercado
de empresas de capital aberto do setor de saneamento. Uma estrutura eficiente de capital
corresponde àquela que melhor utiliza a combinação de capitais próprios e de terceiros e, como
consequência, obtém o menor custo para os capitais utilizados.

A determinação de uma estrutura de capital adequada, no contexto de uma
regulação por incentivos, visa estabelecer padrões a serem alcançados pela empresa,
resultando na redução dos custos e em uma otimização tarifária.
.

Regime de regulação por incentivos:
Devem ser definidas tarifas que remunerem adequadamente o capital investido,
assegurando que os investimentos eficientes recebam uma remuneração condizente
com os riscos do setor.

Ressalta-se que, para a apuração dos custos com capital, que deverá compor o fluxo de
caixa para o cálculo do Fator X, é necessário a determinação dos investimentos que serão
realizados pela Concessionária até a próxima revisão tarifária. Mediante a isto, a regulação por
incentivos estimula as empresas a não fazerem projeções elevadas de seus investimentos, o que
levaria a resultados tarifários superiores ao devido, onerando assim os consumidores com
tarifas maiores. Para que isso não ocorra, se faz necessário o acompanhamento e/ou
fiscalização do Regulador com controle e monitoramento constantes dos investimentos
aprovados e que impactam na tarifa.
Para definir se o investimento é prudente ou não, deve se voltar ao questionamento
sobre a utilização do bem, isto é, se o investimento a ser remunerado está relacionado
diretamente com ativos existentes e necessários à prestação do serviço regulado. Uma decisão
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equivocada resultará em um determinado valor para a base de ativos regulatória que, por sua
vez, refletirá em tarifa que não representará a justiça tarifária que deve ser buscada através da
regulação.
Dessa forma, entende-se que a base de ativos que deva ser utilizada para fins
tarifários não deve ser a mesma base de ativos que é normalmente levantada com
objetivos patrimoniais.
De acordo com o Acórdão nº 2579/2014 – TCU – Plenário:
“Via de regra, os custos provenientes da parcela “A” (custos não gerenciáveis),
incorridos pelas concessionárias, são repassados integralmente para o
consumidor quando da revisão tarifária, ao passo que os custos da parcela “B”
(custos gerenciáveis) são avaliados por mecanismos diversos estabelecidos pela
Agência Reguladora, de forma que somente sejam repassados aqueles custos que
representem uma determinada taxa de retorno sobre os investimentos realizados
de forma prudente pelas concessionárias, ou seja, dos investimentos realizados
para a manutenção adequada do sistema, desconsiderando investimentos
imprudentes, não razoáveis e ineficientes.
Nessa parcela “B”, inserem-se algumas variáveis, dentre as quais, de forma indireta, a
Base de Remuneração Regulatória (BRR) se reveste de especial importância no
processo de revisão tarifária periódica. Isso porque é a partir dela que se define a
remuneração do capital a ser auferida pelos investidores decorrente da incidência
de uma determinada taxa de retorno sobre os investimentos prudentemente
realizados.”

A metodologia da nova estrutura tarifária adotada pela Aresc adota o conceito de Base
de Ativos Regulatória – BAR. Essa base de ativos deve ser definida através de metodologia
específica, imposta pelo Regulador, e reflete os investimentos denominados “prudentes”, ou
seja, aqueles investimentos requeridos pela concessionária para prestação do serviço público de
saneamento básico com eficiência, qualidade e regularidade.
É sobre essa base de ativos, definida com critérios e normativas estipulados pela
Agência Reguladora, que a remuneração regulatória será determinada, isto é, deve se ter a
clareza de que uma avaliação de ativos superestimada tenderá a elevar os preços cobrados
ao consumidor final. Dessa forma, entende-se que deverão ser avaliados todos os ativos
existentes que sejam voltados/utilizados, especifica e unicamente, para as atividades de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e ainda que estejam em pleno
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funcionamento no momento da vistoria/inspeção. Ainda de acordo com o Acórdão nº
2579/2014 – TCU – Plenário:
“A Base de Remuneração Regulatória (BRR – ANEEL), para fins de revisão tarifária,
pode ser definida como sendo os ativos imobilizados em serviço (máquinas e
equipamentos; terrenos e servidões; edificações, obras civis e benfeitorias;
reservatórios, barragens e adutoras). Assim, definir a base de remuneração
consiste em avaliar o valor do investimento realizado em ativos, e ainda não
totalmente depreciados, sobre o qual será aplicada uma taxa de retorno para
remuneração do capital investido.
O valor da Base de Remuneração é obtido pelo valor do ativo investido descontada a
depreciação acumulada definida como sendo o decréscimo do valor venal de um
bem em decorrência da redução da sua capacidade de gerar receita. Sobre o
valor da Base de Remuneração, também chamada de Base de Remuneração
Líquida (excluída a depreciação dos ativos), é aplicado o custo do capital
(WACC), tendo como resultado a parcela de remuneração do capital (RC).
Já a Quota de Reintegração Regulatória (QRR), ou simplesmente, depreciação,
corresponde à parcela que considera a depreciação e a amortização dos
investimentos realizados e visa recompor os ativos efetivamente utilizados na
prestação do serviço de distribuição ao longo da sua vida útil.
Os ativos efetivamente utilizados e necessários para a prestação dos serviços, que
podem ser chamados de “investimentos prudentes”, deveriam ser atualizados
em condições econômicas e não contábeis. Assim, a Base de Remuneração
Regulatória não é, em tese, determinada pelo custo contábil (custo histórico) dos
ativos das distribuidoras, e sim, pelo Valor Novo de Reposição, com vistas a
manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos”. (grifo Aresc).

O Valor Novo de Reposição é definido pelo Submódulo 2.3 do Proret, item 3.5, da
seguinte forma: “refere-se ao valor do novo, idêntico ou similar ao avaliado, obtido a partir do
banco de preços da concessionária, ou do banco de preços referenciais, quando homologado, ou
do custo contábil atualizado”.
No enfoque proposto pela Aresc, a BAR surge da avaliação dos ativos a partir do Valor
de Reposição ajustado, ou seja, sobre o Valor Novo de Reposição (VNR) dos ativos é aplicado
um desconto equivalente à média de sua vida útil consumida, dada pela depreciação acumulada
do bem. Ao VNR ajustado deve-se, ainda, multiplicar o percentual referente ao Índice de
Aproveitamento dos bens. Além disso, são considerados no cálculo da BAR o Almoxarifado de
Operações e os Ativos Não Onerosos.
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Para determinação da depreciação acumulada dos ativos são necessárias as seguintes
definições regulatórias: Determinação de “Vidas Úteis” e suas respectivas “Taxas de
Depreciação” para todos os tipos de bem. Segundo a Deliberação 321 – Arsesp, a depreciação
dos bens que irão compor a base de ativos regulatória deve ser calculada pelo método linear, de
acordo com os critérios previstos na legislação e na regulação contábil brasileira.
Vale aqui ressaltar que o termo "vida útil" abrange mais de um conceito. Como indicado
pela ANEEL, há diferença entre a vida útil física, econômica e regulatória de um equipamento
ou instalação, conforme descrito abaixo:
A vida útil física de um equipamento ou instalação é o período durante o qual a
instalação ou equipe conserva a funcionalidade prevista em condições de
segurança.
A vida útil econômica de um equipamento ou instalação é o período durante o qual o
equipamento ou a instalação conserva a funcionalidade prevista em condições
seguras e participa de uma operação ao custo mínimo da rede. Durante a vida útil
econômica o equipamento contribui direta ou indiretamente ao fluxo de caixa da
concessionária. É claro que a vida útil econômica é sempre inferior ou igual à
vida útil física.
A vida útil legal/contratual (questões tributárias ou regulatórias) de um ativo é um
prazo fixado pelo regulador, durante o qual tanto o capital investido no ativo
como os custos de operação e manutenção do mesmo são remunerados. Em
princípio, por razões de eficiência e sustentabilidade, o regulador procura fixar a
vida útil regulatória na proximidade da vida útil econômica.
Vida útil contábil considera os valores estabelecidos ou recomendados em
pronunciamentos contábeis ou em pronunciamentos técnicos.
[...]
A definição da vida útil regulatória dos bens deve, portanto, ser compatível com os
objetivos regulatórios estabelecidos e com o marco regulatório definido para a
remuneração da concessionária. (Grifos Aresc).

Para fins contábeis, deve-se fazer uma análise criteriosa dos bens da concessionária que
formam seu Imobilizado e estimar sua vida útil econômica, considerando suas características
técnicas, condições gerais de uso e outros que podem influenciar em sua vida útil. É sobre a
base de ativos definida que a remuneração regulatória será determinada, isto é, deve se ter a
clareza de que uma avaliação de ativos, para fins tarifários, quando superestimada tenderá a
elevar os preços cobrados ao consumidor final.
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De acordo com a Resolução Aresc nº 064, de 08 de julho de 2016, e da Nota Técnica nº
0001/2016 e seus anexos, os ativos das concessionárias deverão ser caracterizados como:
Elegíveis e Não Elegíveis.
São Elegíveis para inclusão na BAR quando efetiva e diretamente se tratarem de ativos
utilizados no serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário. São Não
Elegíveis quando se tratam de ativos não utilizados na atividade fim e, dessa forma, não são
considerados na Base de Ativos Regulatória com fins tarifários. Por exemplo, bens cedidos ou
utilizados por outra concessionária ou terceiros; bens desocupados; bens desativados etc. Os
imóveis, máquinas ou equipamentos que não estiverem em operação no momento da inspeção
física, também devem ser considerados como Não Elegíveis. (Exceto para os ativos em reserva
técnica).
Critérios de elegibilidade - Para inclusão do ativo na Base de Ativos Regulatória é
necessária uma análise qualificada do bem quanto à conveniência ou à necessidade, na sua
utilização para a atividade concedida de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os
ativos definidos como Não Elegíveis deverão ser apresentados no relatório final com suas
respectivas justificativas.
Importante, com isto, lembrar que a regulação tarifária deve estimular uma maior
eficiência econômica na indústria regulada, isto é, o nível do investimento a ser remunerado via
cobertura tarifária não deve incentivar um volume de investimentos que possa ser considerado
excessivo ou desproporcional à demanda.
De acordo com o Acórdão nº 2579/2014 – TCU – Plenário:
“Os ativos das concessionárias demandam um rígido controle patrimonial tendo em
vista que estão sujeitos à reversão prevista para o término dos contratos de
concessão vigentes, além de participarem da composição do Valor da Parcela B
(VPB) da tarifa. Dessa forma, é necessário que os investimentos feitos pelas
distribuidoras sejam corretamente valorados, de modo que a receita paga ao
concessionário seja condizente com os investimentos realizados de maneira
eficiente nas instalações de distribuição.
Verifica-se que a metodologia utilizada para remunerar as concessionárias pelos
ativos efetivamente em uso é complexa e envolve elevado volume de
informações. Dessa forma, possíveis falhas na metodologia de valoração dos
ativos imobilizados em serviço levariam a uma receita repassada à concessionária
incompatível com os investimentos eficientemente realizados. (grifo Aresc).
Portanto, a materialidade dos ativos imobilizados em serviço (investimentos), incluindo
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aqueles que são incorporados no período entre cada ciclo de revisão tarifária
(incremental), e a influência que eles exercem na tarifa paga pelo consumidor
reforçam a importância de que a Base de Remuneração Regulatória tenha uma
avaliação aderente ao contexto regulatório.”

Dentro do tema de contabilidade no âmbito regulatório, além do regramento para
determinação da base de ativos, considera-se ainda as metodologias de determinação dos custos
de operação e manutenção (OPEX), e o custo de capital (CAPEX).
O custo de operação e manutenção é um dos principais itens que compõe o custo de
serviço e está sujeito a análise para estabelecimento do montante que deve ser reconhecido,
segundo a definição de eficiência. Por esta razão, as agências reguladoras têm desenvolvido
diversas metodologias para estimar os custos de operação e manutenção eficientes. Atualmente,
existe uma diversidade de métodos, no entanto é possível resumi-los em dois grandes grupos:
•

Modelos Normativos: são modelos construtivos. A técnica está baseada no

desenvolvimento de padrões para os custos associados a uma “empresa modelo” (para um
conjunto particular de saídas, características dos ativos, etc.), desenhados a partir de uma
análise econômica e de engenharia. São definidos os processos e atividades a serem
desenvolvidos pelas empresas concessionárias de serviços públicos, bem como as frequências
ótimas e os custos ótimos para o desenvolvimento das atividades.
Estes modelos são muito intensivos em informações e parâmetros (atividades,
frequências, custos unitários, etc.) o que torna a aplicação deste método da Empresa de
Referência suscetível à discussão quanto aos parâmetros específicos do modelo, em detrimento
de análise da adequação do montante reconhecido para custos operacionais.
•

Modelos de Benchmarking: contemplam uma diversidade de ferramentas que

visam estimar os níveis de eficiência e produtividade de uma empresa ou de um setor. Partem
dos custos reais das empresas e, a partir de determinada modelagem de insumos e produtos,
estimam seu nível de eficiência.
Já para o Custo de Capital, no âmbito de um processo de revisão tarifária, é necessário
determinar qual a remuneração apropriada aos investidores e credores da concessionária (custo
de capital próprio e de terceiros), em consonância com os objetivos de universalização e
aumento da qualidade do serviço e da modicidade tarifária, ao mesmo tempo em que se busca
manter o equilíbrio econômico-financeiro do prestador.
Para a determinação da taxa de custo do capital, entre os métodos consagrados, o que
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tem maior consenso é a metodologia Custo Médio Ponderado do Capital (WACC - Weighted
Average Cost Of Capital), tanto no uso financeiro como regulatório, sendo a metodologia
comum entre as agências reguladoras na maioria dos países. De acordo com essa metodologia,
a taxa de retorno de um investimento é uma média ponderada dos custos dos diversos tipos de
capital, com pesos iguais à participação de cada tipo de capital no valor total do ativo investido.
Assim, a taxa WACC procura refletir o custo médio das diferentes alternativas de
financiamento disponíveis para o investimento, considerando o Custo de Capital Próprio (que
engloba a taxa livre de risco, o risco do mercado - Beta, o retorno e o prêmio de risco de
mercado e o risco país), e o Custo de Capital da Dívida. Em termos gerais, o financiamento
vem tanto do capital próprio dos investidores, como de terceiros, para quem a empresa solicitou
recursos financeiros em forma de empréstimo.
Além dos custos com capital e com operação e manutenção dos serviços prestados
referentes à atividade principal objeto da concessão, que, no presente caso, consiste na
captação, tratamento e distribuição de água, e na coleta, tratamento e disposição final de esgoto
sanitário, cabe aqui mencionar que as concessionárias de serviços públicos dispõem de receitas
extra concessão, também denominadas “outras receitas” ou “atividades correlatas”. São aquelas
receitas que não decorrem diretamente da prestação do serviço de saneamento básico, mas que
mantêm relação, mesmo que indireta, com o serviço público prestado ou com os bens afetos à
sua prestação e que permitem a obtenção de receitas acessórias que favorecem a modicidade
das tarifas e os resultados da concessionária.
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4

REVISÃO TARIFÁRIA NO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO
Os mecanismos de alteração das tarifas entre agências reguladoras e prestadores de

serviços de água e esgotamento sanitário são comumente segregados em três tipos: (i) a
Revisão Tarifária Periódica, (ii) o Reajuste Tarifário Anual e (iii) a Revisão Tarifária
Extraordinária.

4.1

O Reajuste Tarifário
Ocorre anualmente, com a finalidade de repor o poder de compra da tarifa, uma vez que,

a atualização se baseia na variação da inflação entre a última movimentação tarifária e a atual.
Nesse modo a receita da empresa é anualmente reajustada por um índice de atualização
monetária denominado de Fator X, cujo objetivo é capturar, emulando um mercado
competitivo, os ganhos de produtividade esperados para o ciclo tarifário (devido aos ganhos de
eficiência, mudanças tecnológicas e ganhos de escala em prol da modicidade tarifária.).
O Fator X surgiu em 1984 e foi introduzido por Stephen Littlechild como parte do
marco referencial do regime de regulação por incentivos aplicado na regulação de setores de
utilities, após a privatização da empresa British Telecom - BT. O fator de eficiência ou
produtividade (Fator X) é um elemento fundamental dos regimes regulatórios por incentivos do
tipo preços máximos (price cap) ou receitas máximas (revenue cap), e tem como objetivo
repassar antecipadamente aos usuários uma parcela desses ganhos de eficiência projetados.
Ou seja, nos termos do regime de regulação por incentivos, a empresa tem a
oportunidade de auferir benefícios superiores aos ganhos de produtividade projetados para o
próximo período tarifário, desde que sua eficiência efetiva seja superior à projetada (o Fator X
busca incorporar nas tarifas uma parcela da eficiência potencial que a concessionária poderá
obter no próximo período tarifário, deixando à concessionária a possibilidade de obter maiores
eficiências).
Não obstante, nos processos de revisões tarifárias existentes em âmbito nacional,
observa-se que o método de Fluxo de Caixa Livre constitui uma parte de todo o trabalho de
estudos e cálculos tarifários realizados atualmente, onde são utilizados, para medir os ganhos
de produtividade (Fator-X) das empresas prestadoras de serviço, quatro principais métodos,
descritos a seguir:
Produtividade Total dos Fatores: O método de Produtividade Total dos Fatores
(PTF: “Total Factor Productivity”) é utilizado para estimar os ganhos futuros de produtividade
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da empresa a partir das séries históricas dos insumos e produtos. Este método é relativamente
fácil de ser aplicado. Tradicionalmente é usado nos Estados Unidos e trata-se de uma
abordagem “backward looking”, na medida em que são adotadas tendências históricas como
base para projetar os ganhos futuros de produtividade. Aponta-se como desvantagem dessa
abordagem o fato de que, em certas condições, a produtividade histórica não é representativa da
produtividade futura do setor regulado, especialmente quando ocorrem mudanças estruturais
como, por exemplo, processos de privatização/fusão. Analogamente, espera-se que através da
mudança de um regime de “custo do serviço” para um regime “price cap”, que privilegiam
incentivos, a eficiência aumente mais rapidamente do que no passado.
Fluxo de Caixa Descontado: Segundo a abordagem de “Fluxo de Caixa Descontado”,
busca-se determinar o fluxo de caixa da empresa regulada com base em cenários alternativos
para variáveis de receitas e despesas da empresa regulada e em análises de sensibilidade sobre
os parâmetros críticos. Definidos os cenários, determina-se a redução anual das tarifas (Fator
X) que faz com que o retorno do fluxo de caixa seja igual à taxa de remuneração regulatória. O
valor do Fator X aplicado às tarifas da empresa, obtido a partir do fluxo de caixa descontado,
resulta da equalização do valor presente dos fluxos de caixa líquidos (“net cash inflow”) da
empresa, no período tarifário em que será aplicado o “price cap” (incluindo o valor de seus
ativos no início e final do período).
Critério do Regulador: A prática regulatória internacional também registra
abordagens para o cálculo do Fator X com elevado grau de subjetividade e discricionariedade.
As práticas regulatórias que caracterizam esse tipo de abordagem em geral consideram
projeções de demanda, análise da infraestrutura disponível, planos de investimentos da
concessionária para a prestação do serviço regulado e implementação de projetos específicos.
Considerando tais informações, o regulador estima um fator de eficiência a ser obtido pela
empresa regulada no próximo período tarifário. Dado o elevado grau de subjetividade e
discricionariedade dessa abordagem, seu uso está fortemente associado à reputação do
regulador e à tradição da prática regulatória em determinados países.
Método de Comparação entre Empresas: O método de comparação entre empresas
propõe a realização de um benchmarking entre as empresas do setor regulado e conversão das
medidas de eficiência relativa num valor de Fator X. Entre as técnicas de benchmarking
utilizadas destacam-se: Data Envelopment Analisas (DEA), Stochastic Frontier Analysis (SFA),
Corrected Ordinary Least Square (COLS).
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Como podemos observar na Nota Técnica nº 004/2009, da ADASA, o cálculo do
Fator X aplicado nos reajustes tarifários visa ajustar a tarifa de modo a manter o mesmo nível
de remuneração à Concessionária durante todo o ciclo tarifário. (Grifo Aresc).
A metodologia de cálculo do Fator X, a ser aplicado nos reajustes tarifários que
ocorrem anualmente no período entre revisões tarifárias, é a do Fluxo de Caixa
Descontado (FCD), dado que incorpora as melhores práticas da experiência
regulatória, bem como as especificidades do contexto do setor de saneamento
básico brasileiro e ao mesmo tempo confere consistência regulatória a um
mecanismo da maior importância no contexto do regime de regulação por
incentivos. Nesse contexto, o Fator X é o valor que iguala o valor presente líquido
do fluxo de caixa das receitas ao valor presente líquido do fluxo de caixa das
despesas, utilizando como taxa interna de retorno o custo do capital regulatório,
sendo os fluxos apurados para o próximo ciclo tarifário, ou seja, até a próxima
revisão tarifária. (ADASA, 2009, p. 14).

Em uma metodologia que estipula metas para ganhos de eficiência, o chamado Fator X
trata, regulatoriamente, o ganho esperado de produtividade do Prestador de Serviço nos anos
subsequentes a cada processo revisional das tarifas, que geralmente duram entre 04 a 05 anos.
Esse ganho não é decorrente, unicamente de uma maior eficiência na gestão sobre seus custos
operacionais, mas também, por efeitos externos como o aumento de escala do negócio e da
variação de preços.
Assim, para atender ao princípio da modicidade tarifária, o ganho de produtividade
refletido na receita da Concessionária deve ser compartilhado com os consumidores e seu efeito
repassado às tarifas. Para tanto, é necessário utilizar o mecanismo denominado Fator X, que é
um coeficiente de produtividade aplicado entre as revisões tarifárias com o objetivo de
compartilhar com os usuários os ganhos de produtividade da Concessionária.
Porém, cabe observar que o Fator X, se caso utilizado de forma isolada, ao incentivar a
redução de custos pode vir a resultar na perda de qualidade, conforme segue:
Uma firma regulada por Preço Máximo (Price Cap), ao ter suas tarifas fixadas por um
tempo, tem incentivos para reduzir custos até a Revisão Tarifária seguinte, o que
pode causar uma redução na qualidade do serviço. Para evitar estes casos, é
necessário que também sejam regulados os padrões de qualidade. Malheiros et al.
(2013), apud Relatório 1ª RTP Aresc.
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Dessa forma, faz-se necessário mensurar a qualidade dos serviços prestados pela
Concessionária a fim de mitigar a possibilidade de prejuízo da qualidade do serviço em
detrimento do Fator de Eficiência. A qualidade dos serviços prestados pela Concessionária
pode ser medida com base em parâmetros de qualidade (assim como os parâmetros de
eficiência) definidos pelo regulador (daí retira-se o termo de "fórmula paramétrica"). Estes
parâmetros podem ser aplicados na modicidade tarifária, através das revisões ou reajustes
tarifários e podem ser consideradas dentro do cálculo do Fator X.
Dentro da metodologia aprovada para a 1ª RTP a ser aplicada pela Aresc, consta que a
aplicação do Fator de Eficiência - XE possui dois efeitos prioritários:
(i)

De maneira geral e conceitualmente, tem-se que quando o fator de eficiência é
aplicado em fórmula paramétrica para o cálculo do reajuste tarifário, ele terá o
efeito de reduzir ou aumentar o percentual de reajuste tarifário a ser utilizado. Na
condição em que não atinge a eficiência determinada pelo regulador, o fator de
eficiência será dado na fórmula paramétrica com sinal negativo (efeito redutor), e
isso resultará num índice de reajuste tarifário com redução. Ao se aplicar o índice
final reduzido pelo fator de eficiência para obtenção do novo quadro tarifário, a
consequência, mantido o mercado, será uma receita menor; e

(ii) A empresa só poderá se apropriar de ganhos, na medida em que sua eficiência
efetiva superar a meta estabelecida pelo regulador. Assim, a empresa terá uma
perda caso não aproveite seu potencial de eficiência e alcançará maior benefício
na medida em que apresentar melhores níveis de eficiência.

Além do fator de eficiência, está previsto dentro da metodologia da Aresc o Fator de
Qualidade - XQ. Segundo publicação da Associação Brasileira de Agências de Regulação ABAR, é também papel do regulador estabelecer indicadores, critérios e parâmetros relativos à
qualidade dos serviços prestados, e para isto deve-se utilizar de indicadores para a avaliação da
qualidade do atendimento nos serviços e defini-los como medida quantitativa de eficiência e de
eficácia da prestação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Para o cálculo da componente XQ a metodologia da Aresc considera indicadores para
aferição dos níveis de qualidade e cobertura do serviço prestado pelo Prestador de Serviços de
Água e Esgotamento Sanitário. Dessa forma, a metodologia proposta considera três Etapas,
sendo: (i) Definição de Metas de Qualidade, (ii) Verificação do atingimento das metas no
último ano do ciclo tarifário, (iii) Aplicação do Fator de Qualidade - XQ nos reajustes tarifários.
As Metas Regulatórias para cada índice de qualidade devem acompanhar a evolução
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determinada pelo Regulador no momento da Revisão Tarifária, visando a continuidade,
qualidade e cobertura do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Adicionalmente, podem ser utilizados outros indicadores que também indiquem a qualidade da
prestação de serviço realizada pelas concessionárias, como, por exemplo:
• Índice de Atendimento Urbano de Esgoto Referido aos Municípios Atendidos
com Água.
• Índice de Esgoto Tratado Referido à Água Consumida.
• Economias Atingidas por Paralisações.
• Duração Média das Paralisações.
• Economias Atingidas por Intermitências.
• Duração Média dos Reparos de Extravasamentos de Esgotos.
• Duração Média dos Serviços Executados.

4.2

A Revisão Tarifária Extraordinária
É circunstancial, ocorrendo a qualquer momento quando um fato não previsto produzir

um desequilíbrio tarifário, ou seja, caso ocorra algum evento que provoque significativo
desequilíbrio econômico-financeiro para a prestação do serviço e/ou ao contrato de concessão.

4.3

A Revisão Tarifária Periódica
Ocorre com a finalidade de reavaliar as tarifas e compatibilizá-las com a estrutura do

mercado mais atual, tanto em custos como em níveis de eficiência, estabelecendo assim uma
nova tarifa de equilíbrio. Além da atualização monetária, também são avaliados modelos para a
determinação dos custos operacionais eficientes assim como para definição da base de ativos
regulatória, sobre a qual incide uma taxa de remuneração que deverá ser definida e aplicada no
momento da RTP. Esse processo, diferentemente do reajuste que é anual, poderá ocorrer ao
término do ciclo tarifário (a cada 4 ou 5 anos).
Na revisão tarifária periódica, após a apuração dos custos não gerenciáveis (Parcela A energia elétrica, produtos químicos, despesas fiscais e encargos/taxas setoriais) e dos custos
gerenciáveis (Parcela B - Custos Operacionais Eficientes, Remuneração Adequada e Receitas
Irrecuperáveis), é possível calcular a receita de equilíbrio para o prestador de serviços de água
e esgotamento sanitário, garantindo assim a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da
empresa.
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Nesse sentido, a metodologia para a composição do reposicionamento tarifário de um
prestador de serviços de água e esgotamento sanitário deve refletir o equilíbrio das receitas e de
seus custos para que a tarifa final seja justa tanto para o prestador de serviços de água e
esgotamento sanitário quanto para o consumidor final, como mostrado no quadro a seguir:

No momento da Revisão Tarifária Periódica são reavaliados os custos, o mercado e
a eficiência do prestador de serviços de água e esgotamento sanitário com o objetivo de
estabelecer uma receita renovada aos padrões do período mais recente e, em seguida,
definir as tarifas que reproduzam essa receita, ou seja, a Receita Requerida equivale a
receita de equilíbrio compatível com a cobertura dos custos da Parcela A e da Parcela B.
O gráfico 01 abaixo apresenta a composição da Receita Requerida do prestador de
serviços de água e esgotamento sanitário regulado pela Aresc:
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GRÁFICO 01 – RECEITA REQUERIDA ARESC

Após essa explanação, é de fundamental importância a observação de uma reflexão
precisa sobre o conceito de Parcela A: deve ser considerado como Parcela A todos os custos
que independem da concessionária, ou seja, mesmo querendo ela não poderá reduzir, de forma
alguma, aquela variável tarifária. Já a Parcela B depende fundamentalmente da gestão da
concessionária, pois seus custos (Operacionais e de Capital – BAR ou BRR) estarão sujeitos
aos fatores de produtividade e eficiência previstos no regime de incentivos (Fator-X).
Dessa forma, antes de definir o que são os “custos gerenciáveis”, é importante definir o
que é a garantia da “Estabilidade Econômico-financeira”, objetivo das Revisões e dos
Reajustes, que não pode ser confundida com cobertura integral dos custos de uma
concessionária. Isso porque, de acordo com o Capítulo VI da lei 11.445/07 (“dos aspectos
econômicos e sociais”), a cobertura dos custos deve ser realizada por meio de mecanismos de
eficiência.
Dito isto, chega-se então ao Reposicionamento Tarifário, que é o resultado que coloca a
tarifa em um patamar diferente daquele homologado na última alteração tarifária, e define o
quanto a mesma deveria variar (para mais ou para menos) para alcançar o nível adequado de
receita. Esse nível é estabelecido pelos valores de Receita Requerida, Receita Verificada e
Outras Receitas. A equação a seguir apresenta a composição do Reposicionamento Tarifário:
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O índice resultante assegura o equilíbrio econômico-financeiro do prestador de serviços
de água e esgotamento sanitário no momento da Revisão Tarifária Periódica. Adicionalmente,
com a aplicação das regras de Reajuste Tarifário Anual, tal equilíbrio deverá ser mantido até a
próxima Revisão Tarifária, quando os custos e o mercado serão reavaliados novamente.
Existe, no entanto, um último componente tarifário, chamado de Componente
Financeiro. Os Componentes Financeiros são direitos, ou obrigações, das concessionárias
relativos a diferenças entre receitas e despesas de itens em que a concessionária tem direito ou
dever de repasse tarifário. Esses componentes são apurados pela Agência Reguladora a cada
período tarifário e são acrescentados ou subtraídos dos processos tarifários ordinários, em
função de obrigações legais e regulamentares impostas às concessionárias.
Abaixo pode-se observar o novo modelo tarifário definido para as concessionárias
reguladas pela Aresc:
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5

DOS FATOS
No ano de 2019, em 23 de maio, foi protocolizado na Assembleia Legislativa do Estado

de Santa Catarina o Projeto de Lei nº PL./0159.1/2019, de autoria de V. Ex. ª Senhores
Deputado Marcius Machado e Deputado Sargento Lima.
O projeto de lei visa incluir na Lei nº 16.673/2015 – Lei de criação da Aresc, um
parágrafo adicional em seu artigo 23, o qual condiciona a esta Agência de Regulação o cálculo
tarifário pelos serviços prestados de esgotamento sanitário em até 70% do consumo de água
tratada por cada unidade consumidora, mas especificamente tratando-se do prestador de serviço
estadual, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, responsável por atender
a 195 municípios catarinenses.
Seguidamente à leitura do PL 159.1/2019 em 23 de maio de 2019, encontra-se no site da
Alesc os relatórios de V. Ex. ª Senhor Deputado Marcos Vieira, favorável ao projeto, e de V.
Ex. ª Senhor Deputado Bruno Souza, este contrário à matéria e datado do dia 04 de setembro de
2019.
O referido projeto de lei foi posto em votação na Comissão de Finanças e Tributação da
Alesc também no dia 04 de setembro de 2019, tendo voto favorável pelos Ex.

os

Senhores

Deputados Marcos Vieira, Fernando Krelling, Jerry Comper, José Milton Scheffer, Marcius
Machado (autor), Milton Hobus e Sargento Lima (autor), e voto contrário do Ex. o Sr. Deputado
Bruno Souza.
Posteriormente à Comissão de Finanças e Tributação, o projeto tramitou para a
Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina. Nessa Comissão, o Ex.

o

Senhor Deputado Bruno Souza realizou

Pedido de Diligência ao Projeto de Lei nº PL./0159.1/2019, para possibilitar manifestação
técnica das agências reguladoras atuantes nos municípios que são atendidos pela CASAN.
Foram favoráveis ao pedido de diligência efetuado os Ex.

os

Senhores Deputados Jair Miotto,

Bruno Souza, Felipe Estevão, Luciane Maria Carminatti e Luiz Fernando Vampiro.
No dia 05 de fevereiro de 2020 a Diligência foi protocolizada na Secretaria de Casa
Civil do Estado de Santa Catarina – SCC/SC, a qual foi encaminhada para esta Agência de
Regulação do Estado de Santa Catarina – Aresc no dia 06 de fevereiro de 2020.
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6

DA ANÁLISE
No capítulo 04 do presente documento cita-se a necessidade e importância, que todos os

prestadores de serviços públicos apresentam, da determinação e manutenção da Receita
Requerida pelo ente regulador, necessária para a operação de todo o sistema de abastecimento
de água e esgotamento sanitário de forma contínua, ininterrupta, com qualidade, eficiência e
sustentabilidade econômica e financeira.
Diante do discorrer do conteúdo até este capítulo, de análise do pleito no âmbito do
setor de regulação econômico-financeira, fazem-se necessárias a observação e inquirição dos
motivos que levaram os nobres deputados estaduais catarinenses a realizarem a proposição de
inclusão de parágrafo que eleva o regramento para esta Agência de Regulação no âmbito da
regulação econômica de seus entes regulados e fiscalizados, considerando-se principalmente
que essa atuação não se limita apenas à companhia estadual citada na matéria.
No documento lido em expediente do dia 23 de maio de 2019 na Alesc constam as
justificativas, elencadas pelos autores do projeto de lei, para realização da alteração solicitada
para a Lei 16.673/2015 que, segundo seu entendimento, tornariam necessária a implementação
do novo parágrafo à lei de criação da Aresc, dentre as quais, citam-se:
1.

A promulgação da Lei nº 11.445/07 e o Decreto que a regulamenta nº 7.217/10,
que estabelecem as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a
política federal de saneamento básico;

2.

A Lei Ordinária Estadual nº 16.673/2015 criou a Aresc, e dispõe à Aresc a
atuação no serviço público de saneamento bem como estabelece o regime
tarifário, de modo a garantir a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico
financeiro da prestação dos serviços.

3.

Resolução ARESC nº 91/2017, que estabelece a autorização de cobrança de tarifa
de esgoto no município de Içara em 100% da tarifa cobrada pelo abastecimento
de água tratada.

4.

A CASAN obteve no ano de 2018 lucro de R$ 109,5 milhões e que uma possível
renúncia fiscal da ordem de 30% ainda assim fecharia o ano de 2018 com saldo
de R$ 43,5 milhões.

5.

O Decreto Estadual nº 1.035/2008 não determina a cobrança de 100% como
regra, mas sim como limite máximo para cobrança da tarifa de esgoto, e que a
aplicação do percentual máximo torna prejudicial economicamente à população.

6.

A NBR-9649, que estabelece o “coeficiente de despejo” e calcula que 80% da
água consumida é devolvida ao meio ambiente como esgoto.

7.

Inexistem meios para quantificar o serviço de esgoto efetivamente prestado para
cada residência e/ou estabelecimento.
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8.

O Código de Defesa do Consumidor – CDC diz que se deve praticar a tarifa
mínima, e não a máxima, citando o inciso III do art. 6º do CDC que diz que a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e
preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

9.

A proposta do PL em tese visa contribuir com a manutenção da própria CASAN,
vez que vários municípios catarinenses estão municipalizando o fornecimento
hídrico, e vêm conseguindo oferecer o mesmo serviço, com tarifas menores do que
a aplicada pela CASAN, citando os municípios de São Ludgero (50%),
Orleans(60%), Jaraguá do Sul (80%) e Lages (80%).

10. A proposição visa atender aos anseios sociais, limitando a tarifa de esgoto na
ordem de 70% sobre o consumo de águas tratadas, vez que inexistem meios para
quantificar o serviço de esgoto efetivamente prestado para cada consumidor,
sendo desta forma vedado o CDC que determina a prática da tarifa mínima, e não
a máxima.

Hoje no Brasil, com o advento da Lei Federal nº 8.987, encontra-se estabelecido o
princípio da modicidade tarifária, que simboliza a balança entre os 03 interessados nesse tipo
de serviço, que são: (i) Poder Concedente, (ii) Usuário e (iii) Empresa Pública ou
Concessionária, prestadora do serviço público de saneamento básico. Dentro desse
entendimento, e ainda com o advento da Lei nº 11.445/07, se observa que o serviço prestado
com eficácia e eficiência, independente se diretamente pela municipalidade ou através de
concessão, quando executado sob a ótica da Regulação resulta em menores custos operacionais
e, consequentemente, em tarifas mais baixas.
Contudo, não se pode estabelecer, unicamente, que a boa gerência do serviço regulado
através da regulação por incentivos (price-cap ou revenue-cap) seria o único fator responsável
pelo resultado de tarifas mais módicas para o usuário. Esse é um produto de uma equação
muito mais complexa, e que envolve diversas variáveis. Dentre elas, destaca-se a observação do
que ocorre no universo das boas práticas da Regulação, em especial no Setor de Saneamento
Básico, principalmente no nosso país.
No dia em que foi lido o Projeto de Lei nº PL./0159.1/2019, em maio de 2019,
encontrava-se, já, em consulta pública, a Resolução Aresc nº 115/2019, que altera a forma de
cobrança da CASAN, através de uma tarifa fixa de disponibilidade de infraestrutura – TFDI, a
ser cobrada juntamente com o volume efetivamente consumido por cada usuário e aferido em
seus hidrômetros. Essa nova estrutura tarifária torna realidade um pleito também antigo da
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população, desvinculando o valor mínimo (que deve ser cobrado pela disponibilidade da
infraestrutura e do serviço prestado) do volume consumido, que no caso da estatal eram de
10m3.
Somente esta alteração na estrutura tarifária da CASAN será responsável por gerar uma
economia de até (-) 32% para os usuários da estatal catarinense, de acordo com seu perfil de
consumo, o que também gera importante incentivo à conscientização em relação ao uso da água
e à preservação e conservação dos mananciais de captação, que encontram-se a cada ano com
maior escassez hídrica diante de um cenário de elevação de consumo. A nova forma de
cobrança passará a vigorar a partir do mês de março deste ano de 2020.
Imprescindível destacar, no presente momento desta análise, que esta alteração foi
estudada, idealizada, definida e aplicada pela equipe técnica da Aresc, com toda cautela
necessária para manter a receita de equilíbrio, ou seja, a receita requerida para a companhia
exercer suas atividades até o final do primeiro ciclo tarifário estabelecido, ou seja, até o ano de
2021.
Ainda, trazendo para o conhecimento de todos sobre a aplicação da Revisão Tarifária
Periódica na CASAN, publicada no dia 05 de setembro de 2019, a qual resultou em um índice
de reposicionamento tarifário negativo para a companhia da ordem de IRT= (-)0,95%, através
da Resolução nº 115 e sua Nota Técnica 009/2019, anexas a este Parecer Técnico. Esse
resultado negativo da revisão tarifária, aplicada na estatal catarinense pela Aresc, promoveu um
reajuste tarifário na companhia da ordem de 2,61%, sendo, portanto, inferior à inflação do
período dada pelo IPCA de julho/2018 até julho/2019, que foi da ordem de 3,56%.
Partindo-se do trabalho realizado pela Aresc, de alterar a estrutura tarifária da empresa,
gerando economia para, de início, 51% dos usuários da CASAN (mesmo com reajuste
inflacionário de 2,61% e sem afetar o equilíbrio econômico e financeiro da mesma), é que
deve-se buscar entender que a proposta de lei efetuada pelos nobres deputados, em que pese sua
legítima preocupação com o bem estar social da população catarinense, não encontra subsídios
tecnicamente consistentes no tocante à alteração da forma de cobrança de 100% para 70%, ou
qualquer outro percentual que vier a ser proposto, diante do fato da necessidade de manutenção
da receita mínima necessária para qualquer empresa prestar o serviço de abastecimento de água
e esgotamento sanitário de forma ininterrupta, eficiente e equilibrada, de acordo com a Receita
Requerida para a CASAN, a qual foi calculada e determinada pela Aresc na Resolução nº
111/2018, de novembro de 2018, e na Resolução nº 115/2019, de 05 de setembro de 2019.
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A partir do momento que se altera para menos o valor a ser cobrado pela prestação do
serviço de esgotamento sanitário, passará a ocorrer desequilíbrio econômico financeiro do
serviço prestado, e consequentemente o valor da tarifa a ser cobrada pelos serviços de
abastecimento de água da empresa deverá ser elevado, efetuando-se a compensação financeira.
Ocorre que isso implicaria em novos subsídios cruzados a serem postos para os
consumidores exclusivamente da água tratada da estatal catarinense e que não são atualmente
atendidos pelo serviço de esgotamento sanitário. Os municípios atendidos pela empresa com o
serviço de esgotamento sanitário são apenas 25, diante dos 195 municípios atualmente
atendidos com o abastecimento de água e que seriam, por sua vez, penalizados pelo aumento na
tarifa de água em vista da redução da cobrança pelo esgotamento sanitário, nos municípios que
o possuem, de 100% para 70% do consumo da tarifa de água.
Não obstante o fato acima exposto, restam outras justificativas elencadas pelos autores
da proposta, a serem explanadas pela equipe técnica da Aresc, que seguem:

2. A Lei Ordinária Estadual nº 16.673/2015 criou a Aresc, e dispõe à Aresc a atuação no
serviço público de saneamento bem como estabelece o regime tarifário, de modo a garantir a
modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico financeiro da prestação dos serviços.
A Lei nº 16.673/2015, em seu art. 5º, assim como a Lei 11.445/2007, traz para a Aresc a
responsabilidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro da prestação dos serviços
por ela regulados e fiscalizados, e ainda a competência de estabelecer o regime tarifário dos
prestadores de serviços públicos.
Diante de tais deveres incumbidos à Aresc pelas legislações citadas, observa-se que se
mesmo diante do conhecimento da presente manifestação técnica pelos nobres deputados, o
PL./0159.1/2019 vier a ser aprovado, a manutenção da sustentabilidade econômica e financeira
da prestação dos serviços públicos realizados nos municípios onde atua continuará sendo
obrigação desta Agência de Regulação. Portanto, o reequilíbrio não se dará apenas na CASAN,
mas sim em todos os municípios onde o fator de proporção for diferente dos 70% solicitados
na matéria.
Esses municípios, caso se dê a aprovação do PL 159.1/2019, deverão ter suas estruturas
tarifárias reavaliadas e alteradas pela Aresc, gerando não apenas ônus para os municípios que
são atendidos pela CASAN e que não possuem serviço de esgotamento sanitário, mas também
para todos os municípios do Estado de Santa Catarina onde esta Agência atua, somando um
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total de 3.501.458 (três milhões, quinhentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito) cidadãos
catarinenses, ou seja, mais da metade de toda a população de nosso estado, que é de 6,7
milhões de habitantes.
Isto pode ser observado através de análise do enorme atraso (de anos) que será gerado
em processos de revisão tarifária tramitando atualmente dentro desta Agência, tanto os que
estão em curso, como é o caso de Itapema, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Papanduva, que são
os que encontram-se em estudo no presente momento, quanto os que aguardam realização
(todos os demais não atendidos pela estatal). Alguns desses ainda possuem urgência mediante
processos judiciais no Ministério Público do Estado de Santa Catarina – MPE/SC e também no
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC.
Ressaltamos aqui o caso de Balneário Camboriú, que teve sua revisão tarifária e
alteração da estrutura tarifária realizados pela Aresc, concomitante ao da CASAN, finalizados
no ano de 2019. Balneário Camboriú hoje possui atendimento total de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, e encontra-se com os seus ativos regulatórios quitados, arrecadando,
portanto, apenas o suficiente para a prestação do serviço e a remuneração pela operação e
manutenção desses ativos.
Na estrutura tarifária de Balneário Camboriú a cobrança pelo serviço de esgotamento
sanitário é realizada em apenas 80% sobre o valor medido/consumido de água (e não sobre a
tarifa fixa, que é única de R$ 31,40), sendo que o valor por m3 na primeira faixa é de R$ 0,46,
na segunda faixa de R$ 3,28 que vai de 11 até 25m3 e de R$ 5,47 na última faixa da categoria
residencial, sendo portanto uma das tarifas mais baixas praticadas atualmente no Estado de
Santa Catarina, que é de R$ 39,68 totais (para os dois serviços já somados), em um consumo de
10m3.
Este é mais um exemplo de que congelar a cobrança da tarifa pela prestação do serviço
de esgotamento sanitário em um percentual fixo pré-determinado em lei é, absolutamente,
desfavorável para toda a população de nosso estado, criando sérios problemas de desigualdade
de tratamento tarifário entre os municípios regulados e não regulados pela Aresc e ferindo,
portanto, os Princípios Constitucionais de Isonomia e Liberdade, determinados e garantidos
pela Carta Magna como um direito fundamental dos cidadãos brasileiros.
Da isonomia pois passará a tratar aqueles regulados pela Aresc de forma diferente dos
demais, e da liberdade, visto que impedirá os municípios regulados por esta Agência de
Regulação de escolher suas próprias estruturas tarifárias, através dos mecanismos de
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participação popular atualmente consagrados, que são de consultas e audiências públicas,
ambos realizados pela Aresc em seus trabalhos de regulação dos serviços públicos delegados
dentro de nosso estado.
Segue abaixo o entendimento do jurista Roque Antonio Carrazza sobre o tema:
"As pessoas políticas, enquanto tributam, não podem agir de maneira arbitrária e sem
obstáculo algum, diante dos contribuintes. Muito pelo contrário: em suas relações
com eles, submetem-se a um rígido regime jurídico. Assim, regem suas condutas
de acordo com as regras que veiculam os direitos fundamentais e que colimam,
também, limitar, o exercício da competência tributária, subordinando-o à ordem
jurídica. Vale lembrar, por exemplo, que, por força do art. 5º, XIII, da CF, as leis
tributárias não podem criar embaraços abusivos ao livre exercício do trabalho.
Também não podem, ainda que por via oblíqua, compelir os contribuintes a se
associarem ou a permanecerem associados (art. 5º, XX, da CF). Estes são outros
obstáculos que tolhem o exercício das competências tributárias". Fonte: Luciana
Portinari, em 31 de julho de 2007 para o site www.migalhas.com.br.

Ainda, segue o entendimento do jurista Celso Antonio Bandeira de Mello:
"A lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da
vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o
conteúdo político-ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicizado
pelos textos constitucionais em geral, ou de modo assimilado pelos sistemas
normativos vigentes". MELLO,1993,p.10.

3.

Resolução ARESC nº 91/2017, que estabelece a autorização de cobrança de tarifa de

esgoto no município de Içara em 100% da tarifa cobrada pelo abastecimento de água
tratada.
Conforme Resolução Aresc nº 111/2018 e Resolução Aresc nº 115/2019, e suas
respectivas notas técnicas que merecem toda a atenção e leitura pelos nobres deputados, a
Receita Requerida calculada pela Aresc para a CASAN manteve, para este primeiro ciclo
tarifário que vai do ano de 2017 até 2021, a consideração do faturamento pela prestação do
serviço de esgotamento sanitário em 100% do valor da fatura (e não do volume consumido) de
água EXCLUSIVAMENTE nos municípios atendidos por tal serviço, quando em operação e,
portanto, a Resolução nº 91/2017 supracitada encontra-se de acordo com o equilíbrio
econômico financeiro calculado pela Aresc.
Novamente pontuamos que caso esse percentual seja reduzido para 70%, TODOS os
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cidadãos atualmente atendidos apenas com abastecimento de água pela CASAN também serão
impactados, devido ao reequilíbrio que viria a ser necessário no valor da tarifa de água.
Cabe pontuar, também, que encontra-se em fase de estudos internos pela equipe técnica
da Aresc a possibilidade de se ter determinada a tarifa específica para o serviço de esgotamento
sanitário, para os prestadores de serviço regulados por esta Autarquia, possibilitando inclusive
que empresas diferentes operem cada um dos serviços em um mesmo município, o que
certamente corresponde aos anseios de V. Ex. ª Senhores Deputado Marcius Machado e
Deputado Sargento Lima. A Aresc possui intenção de realizar este novo estudo de separação
das tarifas para ser aplicado na próxima revisão tarifária periódica da CASAN, a qual ocorrerá
no ano de 2022, desde que o PL 159.1/2019 não seja aprovado e a agenda de trabalhos de sua
equipe técnica mantenha-se em curso sem maiores demandas urgentes e/ou não planejadas
previamente.

4.

A CASAN obteve no ano de 2018 lucro de R$ 109,5 milhões e que uma possível

renúncia fiscal da ordem de 30% ainda assim fecharia o ano de 2018 com saldo de R$ 43,5
milhões.
É possível observar na análise realizada pela equipe de regulação econômica e
financeira da Aresc, na Nota Técnica nº 009/2019, que a CASAN obteve no ano de 2018
valores positivos que são oriundos de uma economia em seus custos com pessoal, ocorrida de
forma pontual e gerada através da aplicação do Programa de Demissão Voluntária Incentivada
– PDVI, o qual contabilmente gerou resultado negativo em R$ -119.225.000,00, fato que, a
propósito, impediu a distribuição de dividendos nos anos de 2017 e 2018, conforme consta dos
balanços publicados pela companhia. Contudo, segundo informa a CASAN, seu fluxo de caixa
manteve resultados positivos por conta das tratativas e acordos realizados para o pagamento aos
servidores que se desligaram através do programa.
Portanto, este número citado pelos nobres deputados, em sua justificativa para
aprovação do PL 159.1/2019, de R$ 109,5 milhões, não deve ser considerado como lucro
para tomada dessa decisão, tão importante e de altíssimo impacto regulatório, pelos deputados
da respeitada Alesc em uma proposta que vigorará permanentemente.
A equipe técnica da Aresc realiza tal afirmação pois é sabido tratar-se de números
excepcionais ao fluxo de caixa da companhia, e oriundos de um fator que não faz parte da
prestação de serviço de saneamento básico da CASAN, portanto, não é fator gerador de receita
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para a prestação de serviço propriamente dita, e que possui seu equilíbrio econômico e
financeiro garantido em legislações nacionais e estaduais.
Ademais, na Resolução Aresc nº 111/2018 e na Nota Técnica Aresc nº 009/2019, podese encontrar todos os estudos e análises, profundas, realizados pela Aresc para os usuários da
CASAN, que geraram total entendimento e aceitação por parte da população atendida, visto
que esteve em consulta pública durante 07 meses (dezembro/2018 até junho/2019).
Nessas notas técnicas é possível observar que os ganhos de produtividade obtidos
com o PDVI foram considerados pela Aresc para resultado de REDUÇÃO TARIFÁRIA,
na Revisão Tarifária Periódica aplicada em 05 de setembro de 2019 através da Resolução Aresc
nº 115/2019.
Ao longo desse primeiro ciclo tarifário, que se estende até 31 de dezembro do ano de
2021, esse valor excedente apontado nos estudos da Aresc está sendo descontado gradualmente,
através da aplicação do IRT de (-) 0,95% que, somado à inflação do período (IPCA = 3,56%),
resultou em reajuste anual abaixo da inflação para a companhia catarinense.

Tem-se aqui, portanto, demonstrado que o valor excedente utilizado pelos nobres
deputados em suas justificativas já está sendo devolvido aos usuários desde o dia 05 de
setembro de 2019.

A seguir extraímos a tabela nº 10 constante da Nota Técnica Aresc nº 009/2019:
Tabela 10: Simulação do Resultado do Exercício – DRE, sem o PDVI.

Indicadores Econômicos CASAN – 2013 a 2018
2013

2014

2015

2016

2017

2017 Sem
PDVI5

2018

2018 Sem
PDVI

2.328.908

2.408.156

2.668.241

2.898.526

3.226.243

3.226.243

3.326.895

3.326.895

1.220.275
Patrimônio Liquido (PL)
Receita Operacional Líquida
659.952
(ROL)
41.584
Lucro Liquido (LL)

1.278.376

1.278.823

1.339.061

1.306.667

1.306.667

1.246.082

1.246.082

744.696

796.924

917.429

1.020.802

1.020.802

1.085.552

1.085.552

74.734

10.936

28.374

-28.478

75.007

-119.225

109.498

0,47

0,46

0,51

0,53

0,59

0,56

0,62

0,47

EBITDA Ajustado¹

172.350

168.313

175.564

255.273

118.406

302.299

27.733

374.117

EBIT Ajustado¹

108.884

106.576

110.774

186.344

43.584

227.477

-54.057

292.327

Geração de Caixa Ajustada¹

173.949

107.551

194.937

196.016

92.922

276.815

98.456

327.178

Endividamento Financeiro

0,14

0,2

0,28

0,32

0,36

0,36

0,35

0,35

Endividamento Curto Prazo

0,29

0,08

0,05

0,04

0,16

0,16

0,24

0,24

Margem Bruta

56,47%

55,04%

51,42%

55,04%

55,94%

55,94%

55,78%

55,78%

Margem Operacional

10,06%

17,54%

1,42%

3,97%

-3,58%

9,76%

-18,04%

13,87%

INDICADORES

Ativo Total (AT)

Endividamento Geral
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Margem Liquida

6,30%

10,04%

1,37%

3,09%

-2,79%

7,35%

Margem EBITDA

26,12%

22,60%

22,03%

27,82%

11,60%

Rentabilidade

3,36%

5,76%

0,84%

2,09%

-2,15%

Liquidez Geral

0,49

0,47

0,41

0,39

Liquidez Corrente

1,34

1,75

1,72

NA

NA

12,67%

11,15%

Covenant Debêntures2
Impostos/Receita Bruta3 e 4

-10,98%

10,09%

29,61%

2,55%

34,46%

5,66%

-9,42%

8,65%

0,4

0,42

0,35

0,46

1,58

1,37

1,74

0,87

1,01

3,3

3,2

7,7

3,0

36,9

2,7

10,29%

11,56%

9,36%

13,61%

9,32%

12,76%

Fonte: Demonstrativos Contábeis CASAN 2017 e 2018.

¹
²

Indicadores ajustados em função da exclusão das despesas com provisões trabalhistas e cíveis do cálculo do EBITDA.

³

Impostos: PASEP + COFINS + IR + CSLL.

4

IR e CSLL descontados dos valores diferidos para o ano de 2017-Sem PDVI.

Dívida Líquida / EBITDA <= 3,2, conforme contrato. Aplicável a partir de 2015. Cálculos realizados utilizando o EBITDA
Ajustado.

5

“

Coluna 2017 Sem PDVI” inserida pela Aresc. Dados obtidos de análises internas.
Obs. 1: Para fins de Análise de Balanço, a Receita Diferida (antigo Resultado de Exercícios Futuros) deve ser retirada do Passivo
Não Circulante e incluída no Patrimônio Líquido.

5.

O Decreto Estadual nº 1.035/2008 não determina a cobrança de 100% como regra,

mas sim como limite máximo para cobrança da tarifa de esgoto, e que a aplicação do
percentual máximo torna prejudicial economicamente à população.
A equipe técnica de regulação econômica e financeira da Aresc pontua, em relação a
esse Decreto, que a proporção de 100% não é adotada por esta Autarquia para todas as
empresas prestadoras de serviço de saneamento básico por ela regulados. O fato é que na
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN utiliza-se desse percentual
exatamente por ser o limite máximo permitido, e refere-se aos valores de custo pelos serviços
prestados.
Conforme demonstrados em estudos da Aresc e também em laudo pericial, apresentado
ao Ministério Público de Santa Catarina no ano de 2019, restou comprovado que o custo para
coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgoto equivale a 153% do custo para
coleta, adução, tratamento e distribuição de água para consumo humano.
Por conseguinte, o limite máximo determinado no Decreto Estadual nº 1.035/2008
encontra-se totalmente atendido e respeitado por parte da Aresc, visto que, segundo estudos
internos e também confirmação em laudo pericial realizado de forma imparcial, utilizado pelo
MPE/SC e pelo TJ/SC, o valor da tarifa pelo serviço de esgotamento sanitário prestado pela
CASAN deveria ser de 153% sobre o valor faturado pelo serviço de abastecimento de água, e
não os 100% atualmente praticados, conforme trecho do laudo a seguir:
“[...]considerando as constatações da perícia judicial, tenho que tal proporção não se
mostra desarrazoada. Isso porque o experto foi conclusivo ao afirmar que "o
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valor de 80% sobre o consumo da água é insuficiente para manter o sistema de
tratamento de esgoto em equilíbrio financeiro devido ao fato deste sistema ser, em
média, superior em 1,5 vezes aos custos do sistema de tratamento de água"
(p.1192).
Afirmou o perito ainda que "a proporção de custos entre Água e Esgoto é de 153%, isto
é, cada m³ de esgoto coletado e tratado custa, em média, R$ 1,13 (um real e treze
centavos) a mais quando comparado ao custo do m3 da água" (p. 1180 – item 2) e
que, caso o percentual fosse reduzido para 80%, seria necessário um reajuste na
tarifa de aproximadamente 3,788%, sob pena de perda na arrecadação no
montante de R$ 41.161.211,33.(p. 1185- itens 2 e 3). (grifo Aresc).
Assim, porque o pagamento da tarifa de esgoto no valor de 100% da cobrança de água
faz-se necessário para manutenção do sistema, tenho que correta a forma de
arrecadação formulada pela CASAN”. Fonte: Decisão Judicial_091338990.2015.8.24.0023, MPE/SC.

6.

A NBR-9649, que estabelece o “coeficiente de despejo” e calcula que 80% da água

consumida é devolvida ao meio ambiente como esgoto.
Segundo pode-se ler na própria Norma utilizada nas justificativas para aprovação do PL
159.1/2019, se a rede de esgotamento sanitário não estiver funcionando em lâmina livre, o
coeficiente de retorno de 0,8 não é passível ser aplicado, como é o caso de diversos sistemas
atualmente operados pela CASAN, através de estações elevatórias para bombeamento dos
efluentes até a estação de tratamento e que, certamente, impactam significativamente para mais
os custos da prestação de serviço, comparado aos sistemas que funcionam em lâmina livre.
Segundo consta no documento da NBR-9649:
“Esta Norma fixa as condições exigíveis na elaboração de projeto hidráulico-sanitário
de redes coletoras de esgoto sanitário, funcionando em lâmina livre, observada a
regulamentação específica das entidades responsáveis pelo planejamento e
desenvolvimento do sistema de esgoto sanitário.”

O PL 159.1/2019 diz ainda que esta Norma “estabelece o coeficiente de despejo e
calcula que 80% da água consumida é devolvida ao meio ambiente como esgoto”, sendo que, o
que diz exatamente esta Norma é a determinação de um Coeficiente de Retorno para o cálculo
de vazões máximas diárias e horárias com fins de dimensionamento de redes coletoras de
esgoto sanitário, através de estudos de levantamento das contribuições com base em áreas de
contribuição e densidade demográfica, além de considerar o consumo de água per capita da
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região onde deve-se realizar tal dimensionamento, dado este muito específico e particular das
populações de cada município brasileiro.
Somado a isto, a Norma estipula fórmulas de cálculo para dimensionamento de
coeficientes que determinam o valor exato de contribuição de esgoto para cada especificidade,
conforme podem ser observados os seguintes: Contribuição de infiltração, Contribuição média
inicial de esgoto doméstico, Contribuição média final de esgoto doméstico, Contribuição
singular inicial, Contribuição singular final, Vazão inicial de um trecho da rede, Taxa de
contribuição inicial por superfície esgotada, Taxa de contribuição final por superfície
esgotada, Taxa de contribuição linear inicial para uma área esgotada de ocupação
homogênea,

Taxa de contribuição linear final para uma área esgotada de ocupação

homogênea, Taxa de contribuição de infiltração.
Além dessas contribuições e taxas, são pela Norma considerados ainda: Densidade
populacional inicial, Densidade populacional final, População inicial, População final,
Consumo de água efetivo per capita (não inclui perdas do sistema de abastecimento), Consumo
efetivo inicial, Consumo efetivo final, Área esgotada inicial para um trecho da rede, Área
esgotada final para um trecho da rede, Comprimento de ruas, Área edificada inicial, Área
edificada final, dentre outros.
Não obstante, o coeficiente de retorno citado no PL 159.1/2019 encontra-se colocado
no texto da Norma supracitada com o valor de 0,8 de forma SUGESTIVA e ALTERNATIVA,
como se lê:
“A-8

Valores de coeficientes e grandezas: Inexistindo dados locais comprovados
oriundos de pesquisas, podem ser adotados os seguintes: A-8.1 - C, Coeficiente
de retorno = 0,8”. (grifo Aresc). Fonte: NBR-9649 – ABNT, pág. 07.

Abaixo consta trecho da Decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina –
TJ/SC, em resposta a ação movida pelo MPE/SC contra a CASAN:
“Quanto ao argumento do autor de inobservância, por parte da empresa pública, das
regras da ABNT, cito o parecer ministerial (p. 1361): Nesse contexto, ainda
sobreleva destacar que a recomendação mencionada pelo autor para justificar a
imposição do percentual não superior a 80% do preço de custo do fornecimento
de água, é norma técnica expedida pela ABNT que serve de referência para a
confecção de projetos de esgotamento sanitário, não lhe competindo fixar
parâmetros de cobrança da tarifa de esgoto”. (grifo Aresc). Fonte: Decisão
Judicial_0913389-90.2015.8.24.0023, MPE/SC.
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Como pode-se concluir, este coeficiente utilizado na justificativa para o PL 159.1/2019
somente poderia ser utilizado na falta de dados locais oriundos de pesquisas exclusivamente
para redes de esgotamento sanitário funcionando em lâmina livre e, portanto, não se aplica
diretamente aos consumidores cativos dos sistemas de esgotamento sanitário de forma
individual, e ainda, não possui embasamento técnico para ser utilizado em estudos de cálculo
tarifário.

7.

Inexistem meios para quantificar o serviço de esgoto efetivamente prestado para cada

residência e/ou estabelecimento.
Em verdade, atualmente inexistem meios técnicos suficientemente confiáveis para
quantificar a quantidade de efluente sanitário produzida em cada unidade consumidora. Já
para quantificar o serviço prestado, com fins tarifários, existem metodologias de revisão
tarifária e contabilidade regulatória atualmente utilizados em nosso país, mencionadas e
sucintamente explicadas nos capítulos 1, 2, 3 e 4 da presente Manifestação Técnica.
Estas metodologias foram utilizadas nos estudos da Aresc para definição da própria
Metodologia de Revisão Tarifária Periódica, aprovada pela Resolução Aresc nº 061/2017, a
qual foi aplicada nos estudos tarifários que resultaram na Resolução Aresc nº 111/2018, a qual
trata especificamente da revisão das tarifas da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
– CASAN.
Pode-se dizer que foram utilizados parâmetros específicos para cada prestador de
serviço estudado, como densidade demográfica, consumo per capita, dados populacionais de
cada município e também a população total do nosso estado que é atendida e também a nãoatendida pelos serviços de saneamento básico, além de número de ligações existentes de água e
de esgoto, extensões das redes, volumes realizados referentes a 05 anos de prestação de serviço
e disponibilizados em base mensal, receitas realizadas referentes a 05 anos de prestação de
serviço com dados também disponibilizados em base mensal e separados por tipo de serviço
(água e esgoto), dados de ativos regulatórios (infraestrutura existente e em operação nos
sistemas), investimentos, qualidade na prestação dos serviços e dados de mercado que
possibilitassem a valoração de sua taxa WACC, além de cuidadosa análise dos custos
operacionais.
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8.

O Código de Defesa do Consumidor – CDC diz que se deve praticar a tarifa mínima, e

não a máxima, citando o inciso III do art. 6º do CDC que diz que a informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
A Aresc possui uma vasta documentação, todas aprovadas em consultas e audiências
públicas, as quais definem a forma de cálculo da tarifa para os serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário, e que também realizam estes cálculos de forma bastante
explicativa e detalhada, atendendo totalmente ao art.6º do CDC mencionado nessa justificativa
levantada pelos autores do PL 159.1/2019. São elas:
•
•
•
•
•
•

Resolução Aresc nº 064/2016, Nota Técnica nº 001/2016,
Resolução Aresc nº 061/2017, Nota Técnica nº 009/2017,
Resolução Aresc nº 105/2018, Nota Técnica nº 010/2018,
Resolução Aresc nº 111/2018, Nota Técnica nº 014/2018,
Resolução Aresc nº 114/2019, Nota Técnica nº 007/2019, e
Resolução Aresc nº 115/2019, Notas Técnicas nº 008/2019 e 009/2019.

Todos os documentos listados acima foram produzidos pela equipe técnica da Aresc, e
encontram-se 100% disponíveis, de forma totalmente clara e transparente, no site da Aresc na
internet ( http://www.aresc.sc.gov.br ).

9.

A proposta do PL em tese visa contribuir com a manutenção da própria CASAN, vez

que vários municípios catarinenses estão municipalizando o fornecimento hídrico, e vêm
conseguindo oferecer o mesmo serviço, com tarifas menores do que a aplicada pela CASAN,
citando os municípios de São Ludgero (50%), Orleans(60%), Jaraguá do Sul (80%) e Lages
(80%).
Diante de todas as explanações realizadas neste documento, anteriormente ao presente
capítulo 06 – DA ANÁLISE, em particular em relação ao fato de elevação futura da tarifa de
água em caso de aprovação do PL 159.1/2019, a equipe técnica da Aresc pontua que essa
justificativa utilizada pelos autores do projeto vem de encontro aos verdadeiros impactos que a
mesma certamente ocasionará caso aprovado, identificados pela Aresc, e que na realidade irão
prejudicar não apenas a manutenção da própria CASAN, mas também todos os usuários
catarinenses que não são usuários da companhia.
Em primeiro lugar, dentre esses impactos está a ponderação realizada na questão dos
princípios constitucionais de isonomia e de liberdade, citados em resposta à justificativa
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número 02 (dois) respondida no presente parecer, a qual também cita a elevação da tarifa de
abastecimento de água para todos os municípios atendidos pela CASAN, inclusive os que não
possuem serviço de esgotamento sanitário disponível. Estes são dois motivos extremamente
fortes de incentivo para que os municípios decidam sair da prestação de serviços realizada pela
estatal catarinense, pois estariam impedidos de escolher a sua proporção ideal para o
faturamento pelo serviço de esgotamento sanitário.
Outrossim, está em vigor para ser aplicada a partir do mês de março de 2020 a nova
estrutura tarifária da CASAN, que será por si só responsável por reduzir as tarifas (de imediato)
de 51% dos usuários da CASAN em até (-) 32%, de acordo com o perfil de consumo de cada
unidade. O faturamento e cobrança será realizado pelo consumo efetivamente medido no
hidrômetro, de modo a proporcionar à população usuária uma tarifação mais justa e condizente
com seu consumo real.
Esta mudança busca incentivar os consumidores a utilizarem a água de forma mais
consciente em que pese as preocupações atuais de preservação dos mananciais de captação,
diante das crises hídricas ocorridas nos últimos anos frente à elevação do consumo por parte
dos usuários nos mesmos anos.
Certamente a nova estrutura tarifária da CASAN irá beneficiar os usuários conscientes,
promovendo justiça tarifária para o usuário que estará pagando exatamente pelo volume que
consumir, e trazendo uma satisfação real por parte dos consumidores da companhia, diante de
estarmos atendendo a uma das Metas da Organização das Nações Unidas – ONU para o ano de
2030.
10.

A proposição visa atender aos anseios sociais, limitando a tarifa de esgoto na ordem

de 70% sobre o consumo de águas tratadas, vez que inexistem meios para quantificar o
serviço de esgoto efetivamente prestado para cada consumidor, sendo desta forma vedado o
CDC que determina a prática da tarifa mínima, e não a máxima.
Conforme explanado nas respostas anteriores, é legítima a preocupação dos nobres
deputados em relação ao cuidado e atenção dispensada a este setor tão importante para toda a
sociedade e para a saúde, tratando-se com a devida notoriedade e seriedade o acesso à água
tratada, que é um direito básico do ser humano.
No entanto, conforme também apontado e explicado na presente manifestação técnica,
em verdade o que poderia vir a ocorrer com a aprovação do PL 159.1/2019 mostra-se
totalmente contrário aos anseios da sociedade, visto que o equilíbrio da prestação do serviço
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realizado pelas empresas do setor de saneamento básico é determinado e garantido em
legislação específica, e no caso da CASAN, encontra-se já estudado, analisado, definido e
aprovado em Resolução por esta Agência de Regulação do Estado de Santa Catarina.
No caso de uma redução com a arrecadação proveniente das tarifas de
esgotamento sanitário, o valor a ser arrecadado com a tarifa pelo abastecimento de água
deverá ser reajustado para mais, efetuando desta forma a compensação financeira
necessária, e portanto, elevando as tarifas de água não apenas dos 25 municípios
atendidos com esgoto, mas de todos os 195 municípios que são atendidos com água.
Com isso, resta evidente que o serviço encontra-se quantificado nos estudos realizados
pela Aresc, e o CDC integralmente atendido pois, para ser aprovado em Resolução, todo o
estudo tarifário referente às tarifas da CASAN foi colocado em consulta pública primeiramente
para definição da Metodologia a ser usada no cálculo tarifário, inclusive foram realizadas
audiências públicas em diversos municípios, e posteriormente todo os estudos e cálculos
concluídos também passaram por nova consulta pública, a qual durou cerca de 07 meses para
ser encerrada, após análise das contribuições realizadas por parte da população interessada.
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7

DO PARECER
Com o propósito de atender a antigos pleitos populares, e anseio dos usuários de

serviços públicos de saneamento básico por tarifas módicas, os Excelentíssimos Senhores
Deputado Marcius Machado e Deputado Sargento Lima, em legítima e importante causa,
elaboraram o Projeto de Lei nº PL./0159.1/2019, o qual adicionaria à Lei 16.673/2015 (lei de
criação da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina) um
parágrafo em seu artigo 23 que impediria esta agência reguladora em autorizar a cobrança pelos
serviços prestados de esgotamento sanitário acima de 70% do valor de consumo de água
tratada.
Constam em suas justificativas para a elaboração da proposta, com intenção de
aprovação da mesma por todos os deputados catarinenses, citações relativas à Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento, sendo essa atualmente empresa estatal ativa em 195
municípios do Estado de Santa Catarina.
Ao realizar-se leitura do teor do documento e suas justificativas, de início é possível
constatar que o mesmo foi elaborado ignorando-se o fato de que esta Agência de Regulação é
uma Autarquia do Estado de Santa Catarina que têm por finalidade regular e fiscalizar os
serviços públicos delegados em território catarinense e, no caso de serviços onde os Titulares
configuram-se os Municípios, e não o Estado, como é o caso do saneamento básico, esta
agência reguladora deve exercer suas funções naqueles com quem firmar convênio de
atividades, independentemente dos prestadores atuantes em cada um, sejam eles a estatal
catarinense, empresa pública municipal ou mediante contrato de concessão com empresa
privada.
Embora a estatal catarinense seja prestadora de serviços de saneamento básico em um
grande e significativo número de municípios (195 água, sendo que 25 com esgoto), isto não
configura justificativa para se estabelecer regramento sobre uma autarquia estadual que presta
serviço de regulação e fiscalização em outros municípios que não são atendidos pela CASAN e
possuem livre direito de optar e opinar em suas formas de cobrança, mediante o risco elencado
no capítulo anterior, que esta alteração possui caso aprovada, a qual iria de encontro ao
determinado na Carta Magna, que são os princípios de isonomia e liberdade.
Ademais, o trabalho demandado para essa adequação à proposta aqui discutida
englobaria alteração na forma de faturamento em todos os municípios com quem Aresc tem
convênio que possuem o serviço de esgotamento sanitário de prestador diferente da CASAN,
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envolvendo portanto trabalhos de grandes proporções os quais envolveriam também a
realização de novas consultas e audiências públicas.
Por conseguinte, a proposta em pauta poderia trazer reflexos altamente negativos para
os municípios atendidos e não atendidos pela CASAN e para a própria agência reguladora, que
necessitaria adequar todas as suas resoluções à essa alteração proposta para sua Lei nº
16.673/2015, diante de processos internos em trâmite hoje que são altamente complexos e
inclusive demandados pelo Ministério Público – MPE/SC e pelo Tribunal de Contas – TCE/SC.
Não obstante, lê-se que o documento em análise coloca que o serviço de esgotamento
sanitário não pode ser quantificado, o que acabaria por, desta forma, ferir o Código de Defesa
do Consumidor. Todavia, conforme relatado no capítulo 06 – DA ANÁLISE, o serviço de
esgotamento sanitário pode, sim, ser medido levando-se em consideração, inclusive, as
normativas da ABNT, desde que adequadamente aplicáveis a cada sistema instalado e/ou a ser
projetado e construído para cada região, levando em consideração as suas especificidades,
como por exemplo: declividades, geografia, densidade demográfica, ocupação da área de
coleta, perfis de consumo, local de instalação da estação de tratamento dos efluentes (ETE),
tipo de rede possível de ser instalada (lâmina livre ou sob pressão), dentre outros.
É possível, ainda, medir a quantidade de efluente nas saídas das ETE´s, para ter-se
conhecimento do volume e vazão de esgoto que é efetivamente tratado pelo prestador de
serviço de esgotamento sanitário.
O que não é possível medir, pelo fato de não existir tecnologia disponível atualmente, é
o quanto exatamente cada unidade consumidora do serviço (residências, comércio) produz de
efluente que é coletado pelo prestador. E ainda assim, este não é o único fator a ser considerado
ao se realizar a definição da tarifa a ser cobrada, tampouco a única forma de faturamento pelo
serviço prestado, conforme pode-se observar atualmente como se dá o faturamento de esgoto
no Município de Balneário Camboriú e os fatores que levaram à tal forma de cobrança naquele
município.
Constam também nas alegações que a empresa estatal obteve alto lucro no ano de 2018,
o qual seria suficiente para absorver a redução de 30% proposta em seu faturamento pelo
serviço de esgotamento sanitário.
Em contraposição, a Aresc pontua que tal valor apurado nos fluxos de caixa da
companhia nos anos de 2017 e 2018 deve-se à economia gerada pelo PDVI realizado, bem
como pela revisão de diversos contratos de prestação de serviços realizados para a empresa,
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não configurando, portanto, lucro para a mesma, visto que não são fatores de geração de receita
direta, que garantam a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da prestação dos
serviços.
Ainda, na aplicação da Revisão Tarifária Periódica pela Aresc na CASAN, esta
economia realizada pela estatal com o PDVI e revisões contratuais, classificada na Metodologia
Tarifária da Aresc como “ganho de produtividade”, foi considerada para ser devolvida aos
cidadãos catarinenses, através de índice de reposicionamento tarifário negativo da ordem de (-)
0,95%, até o ano de 2021.
É possível observar nos lançamentos contábeis da companhia que os números
resultantes dos exercícios de 2017 e 2018 são, em verdade, negativos, o que impossibilitou a
distribuição de dividendos naqueles anos.
Assim sendo, de acordo com os estudos tarifários realizados pela Aresc na Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento, através de um método uniforme, pautado na Engenharia
de Custos, nos critérios contábeis e sob o âmbito regulatório que engloba o incentivo à
eficiência e ganhos de produtividade, o qual foi aprovado em consultas e audiências públicas
realizadas em um processo totalmente público e transparente, resta concluir que a forma de
faturamento adotada pela CASAN corresponde às necessidades atuais para que os serviços
sejam prestados de forma ininterrupta, com qualidade, com continuidade de investimentos, e
com sustentabilidade econômica e financeira exigida em Leis, bem como determinada a
competência para sua garantia às agências reguladoras.
Diante do acima exposto, resta claro para a Aresc que a aprovação do Projeto de Lei
nº PL./0159.1/2019 será altamente prejudicial à toda a sociedade do Estado de Santa
Catarina, diante da grandeza do impacto regulatório identificada pelos técnicos desta agência,
que são:

(i)

Imediato desequilíbrio econômico e financeiro na CASAN;

(ii)

Elevação do valor da tarifa de água para todos os municípios regulados pela
Aresc que possuem esgotamento sanitário;

(iii)

Elevação do valor da tarifa de água para todos os usuários da CASAN, inclusive
os não atendidos com o sistema de esgotamento sanitário;

(iv)

Alteração das normativas da Agência de Regulação, refletindo em grande
descontentamento por parte de todos os municípios atendidos;
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(v)

Paralização de todos os processos tarifários em trâmite dentro da agência, na
Gerência de Regulação de Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Recursos
Minerais, inclusive os demandados pelo MPE/SC e TCE/SC, para realizar-se a
adequação necessária e exigida caso a proposta seja aprovada;

(vi)

Valor apontado como lucro pelos deputados, em verdade, trata-se de “ganhos de
produtividade” que, inclusive, já foram considerados e estão sendo devolvidos
aos usuários, através da Revisão Tarifária realizada e aplicada pela Aresc no dia
05/09/2019;

(vii)

Ilegalidade perante a Lei nº 11.445/2007, que determina que é competência do
ente regulador a definição dos regimes tarifários;

(viii) Ilegalidade perante a Constituição Federal do Brasil – CF/88, diante dos
Princípios de Isonomia e Liberdade.

Este é o Parecer.
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8

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o novo cenário após a instituição do Marco Regulatório do Saneamento Básico

através da Lei nº 11.445/2007, o Poder Público Municipal passou a ter novas diretrizes para um
melhor regramento da prestação de serviço de água e esgoto, que tornou a atualização de seus
contratos imprescindivelmente necessária para a garantia das boas práticas regulatórias, frente
ao conceito de modicidade tarifária, frente à instituição dos entes responsáveis pela regulação, e
frente às novas práticas de regramento de cobrança tarifária impostas com base não apenas na
produtividade, mas também na eficiência e garantia de qualidade do serviço prestado.
Portanto, após o advento da Lei nº 11.445/07, novos conceitos foram trazidos
oficialmente ao setor de saneamento básico brasileiro. Segundo o artigo publicado em 2013
pela empresa LMDM Consultoria a pedido da ABAR:
Por ser este um cenário completamente novo às concessionárias, é fundamental que
ocorra, neste primeiro momento, uma série de estudos, audiências e consultas
públicas que tenham por objetivo adequar todos os processos atualmente vigentes
– sejam eles operacionais, técnicos ou financeiros – nas concessionárias, de
forma a atender de forma plena à Lei 11.445/07, que foi o marco regulatório do
setor.
No cenário nacional, há duas associações de destaque. A primeira reúne todas as
Agências Reguladoras do país, e acompanhar suas discussões é fundamental para
observar os caminhos prováveis da regulação no Brasil. Denominada ABAR –
Associação Brasileira de Agências de Regulação, promove encontros bianuais que
atraem não só representantes das Agências, como também representantes de
concessionárias interessadas em participar das discussões que afetam diretamente
seus negócios.
Já a segunda reúne as principais Concessionárias de Saneamento Básico do país.
Denominada Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento –
Aesbe, promove periodicamente encontros e cursos relacionados ao processo
regulatório.

Perante a isso, é necessário um esforço conjunto de todos os afetados pela legislação,
tida ainda hoje como nova, pois entende-se que deve haver flexibilidade suficiente para que
cada agência reguladora possa criar uma metodologia independente, porém, sempre se
baseando em dados reais do cenário nacional, o que garantirá uma assertividade maior em suas
decisões normativas.
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Então, resta claramente visível que os trabalhos realizados em relação às tarifas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário devem passar por um crivo criterioso e
tecnicamente consistente, oriundo de metodologia previamente estabelecida e de ciência do
prestador dos serviços, do poder concedente e dos usuários, indo ao encontro da regulação por
incentivos determinada na Lei 11.445/2007.
Considerando que a prestação dos serviços de saneamento básico está vinculada aos
princípios de eficiência e sustentabilidade econômico-financeira, questão esta abordada em
diversos pontos da Lei de Saneamento (Lei nº 11.445/2007), dentre os quais se destaca o inciso
II do art. 11 que vincula a validade dos contratos de prestação de serviços públicos de
saneamento básico à viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e
integral dos serviços.

Ressaltamos que o pressuposto da sustentabilidade econômico-financeira da
prestação dos serviços de saneamento básico está associado à política tarifária adotada
pelo Regulador, e que a implementação de uma metodologia tarifária regulatória tem
reflexo direto na modicidade tarifária.

Por conseguinte, e conforme previsto na Lei do Saneamento, observa-se que cabe ao
regulador definir, entre outras coisas, as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas e
aos pagamentos por serviços prestados aos usuários.
Tais critérios e diretrizes regulatórias foram estabelecidas pela Aresc através de suas
Resoluções 064/2016, 061/2017, 105/2018, 111/2018, 114/2019 e 115/2019, que podem ser
todas consultadas no site da Aresc http://www.aresc.sc.gov.br .
Frente ao exposto, a equipe técnica da Aresc salienta que tem atendido integralmente
aos dispostos em leis e regulamentos como o Código de Defesa do Consumidor, possuindo
total transparência em seus processos, e conta com equipe técnica especializada e qualificada
que conhece os regramentos e normativas dos setores onde a Aresc atua, inclusive as da ABNT,
e trabalha constantemente em busca da manutenção da modicidade tarifária, a qual somente
pode ser garantida com a prestação de serviço de qualidade e manutenção do equilíbrio
econômico financeiro.
Reforça, ainda, que os ganhos de produtividade identificados pela Aresc na revisão
tarifária da CASAN, e também pelos nobres deputados em suas justificativas, já foram
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considerados e estão sendo devolvidos aos usuários de forma gradativa, através de redução
tarifária aplicada em 05 de setembro de 2019.
Pontua que os custos da prestação de serviços de esgotamento sanitário pela CASAN
apontam para 153% dos custos com o abastecimento de água, sendo este inclusive reconhecido
e aceito pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJ/SC em processo movido pelo MPE/SC
contra a CASAN para redução de suas tarifas de esgoto em 80% do consumo de água faturado
e, desta forma, tem atendido integralmente ao determinado no Decreto Estadual nº 1.035/2008.
Alerta do risco de se estar caminhando de encontro ao que é determinado em
Constituição Federal, em relação aos Princípios de Isonomia e Liberdade, impondo para alguns
um regramento que não terá validade igualitária e, portanto, não será aplicável para todos os
municípios catarinenses.
Isto posto, diante de tamanho impacto, tanto financeiro quanto funcional, técnico,
político e inclusive jurídico, que seria gerado pela mudança proposta pelos Excelentíssimos
Deputados, não apenas para a Aresc mas principalmente para a população de todos os
municípios por ela regulados que aguardam seus processos de revisão tarifária e que não
esperam aumento em suas contas de água, esta Agência pontua que, por mais nobre que tenha
sido a intenção dos autores, considera a medida fortemente desfavorável para toda a população
catarinense, frente à tamanha proporção do impacto que tal alteração proposta pelo Projeto de
Lei nº PL./0159.1/2019 poderá causar.

Sem mais, esta Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Santa Catarina - Aresc
se coloca à disposição para maiores discussões e esclarecimentos.
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