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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS CONTRIBUIÇÕES DA CONSULTA PÚBLICA Nº 06/2015 

E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2015 RELATIVAS À REVISÃO TARIFÁRIA ORDINÁRIA DA 

ODEBRECHT AMBIENTAL SANTA GERTRUDES 

 

I - ESCLARECIMENTOS SOBRE A METODOLOGIA ADOTADA PELA ARSESP 

A ARSESP descreveu a metodologia adotada para esta Revisão Tarifária Ordinária na Nota Técnica 
Preliminar NT/F/009/2015. Em resposta ao Ofício OF DIR 133/2015 enviado pela Odebrecht 
Ambiental, que contém o detalhamento das contribuições para a consulta pública, a ARSESP 
entendeu que é necessário esclarecer alguns pontos com relação à metodologia. 

Como já foi descrito pela Concessionária, os modelos teóricos de regulação econômica são de dois 
tipos: regulação discricionária e regulação por contrato. No quadro 1 a seguir estão descritas as 
características destes dois tipos de regulação. 

Quadro 1 – Comparação entre os modelos teóricos de regulação econômica

Fonte: Faria, 2015
1 

Nota-se, com base nas características descritas acima, que a metodologia a ser adotada para o 
Município de Santa Gertrudes tenderia a ser a de regulação por contrato, uma vez que a concessão 
dos serviços foi feita por meio de um processo licitatório, em que todos os concorrentes deveriam 
apresentar uma Proposta Técnica e uma Proposta Comercial, sendo que a Proposta Comercial, que 
incluía a definição do Fluxo de Caixa Descontado da concessão, deveria considerar todos os custos 
necessários à execução da Proposta Técnica. Ainda, a tarifa foi proposta pela Concessionária no 

                                                           
1
 Faria, Diogo Mac Cord. O desafio da regulação econômica: as empresas estaduais devem ser reguladas da mesma forma 

que as novas concessões privadas de Saneamento?  In: IX Congresso Brasileiro de Regulação, 2015, Brasília. 
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momento da licitação, bem como a Taxa Interna de Retorno do contrato, que é o fator a ser 
considerado para garantia do equilíbrio econômico-financeiro. 

No entanto, alguns fatores, descritos a seguir, impediam a aplicação da regulação por contrato de 
forma exclusiva: 

• a imprevisibilidade característica das indústrias de redes; 

• a exigência legal2 de que o Plano Municipal de Saneamento Básico seja revisto em período 
não superior a 4 (quatro) anos, o que pode provocar alterações no plano de investimentos e 
custos da concessão; 

• a garantia legal3 e contratual4 da realização de revisões tarifárias ordinárias, com o objetivo 
de captar as alterações nas condições de mercado, mantendo o equilíbrio econômico-
financeiro da concessão e a modicidade tarifária; 

• a inexistência de uma clara matriz de risco no referido contrato de concessão.  

Por outro lado, também não é viável a utilização exclusiva do modelo de regulação discricionária, 
uma vez que a tarifa e a taxa interna de retorno foram definidas por meio de um processo licitatório, 
sendo que, se a ARSESP simplesmente desconsiderasse os custos da proposta vencedora da licitação, 
estaria comprometendo o processo concorrencial. 

A ARSESP entende que a regulação econômico-financeira deste contrato deve utilizar um modelo 
híbrido, que considere por um lado a variação dos custos e investimentos resultantes da 
imprevisibilidade inerente à indústria de rede (regulação discricionária), e por outro o custo 
operacional e administrativo previsto e o nível de eficiência implícito no Fluxo de Caixa projetado 
constante da proposta vencedora da licitação (regulação por contrato). 

Para a Revisão Tarifária do Contrato de Concessão da Odebrecht Ambiental Santa Gertrudes, 
conforme já descrito nos itens 4 e 5 da Nota Técnica Preliminar NT/F/009/2015, a ARSESP considerou 
em sua análise o Plano de Negócios da proposta vencedora da licitação e do Termo Aditivo 
001/2012, os valores realizados relativos ao período já transcorrido do contrato e  as projeções 
atualizadas para o período remanescente do contrato.  

  

                                                           
2
 Art. 19 §4° da Lei 11.445/2007 

3
 Art. 38 da Lei 11.445/2007  

4
 Cláusula 22.1 do Contrato de Concessão 01/2010 firmando entre a Prefeitura do Município de Santa Gertrudes e a 

Odebrecht Ambiental Santa Gertrudes S.A. 
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II – ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 

1. Contribuições da ODEBRECHT AMBIENTAL SANTA GERTRUDES 

Contribuição 1: Aplicação do desconto contratual na Tarifa de Referência  

A Nota Técnica Preliminar considera a mesma tarifa média de água e esgoto a partir do ano de 2016, 
de onde se infere que a receita prevista para 2016 foi estimada como se o desconto de 10% deixasse 
de ser aplicado já em janeiro daquele ano.  

Ocorre, contudo, que o Primeiro Termo Aditivo é expresso no sentido de que o desconto de 10% 
vigoraria até 31 de outubro de 2016. Houve, por conseguinte, um equívoco material nas projeções 
apresentadas pela ARSESP, de modo que as receitas para 2016 foram superestimadas.  

Os estudos apresentados pela Concessionária consideram o correto período de vigência do desconto.  

Propõe-se que seja corrigida essa diferenciação, elevando-se a Tarifa Referencial de 25,22% para 
26,21%. 

Resposta ARSESP: Aceita 

Justificativa: 

A ARSESP reconhece o equívoco cometido na aplicação dos descontos estabelecidos na Cláusula 
Segunda do Termo Aditivo 001/2012 e os valores resultantes, que incluirão a respectiva correção, 
serão apresentados na Nota Técnica Final. 

Contribuição 2: Partes Relacionadas 

Item 1  

A Nota Técnica Preliminar desconsiderou integralmente os custos apresentados na rubrica partes 

relacionadas. A primeira justificativa para o não reconhecimento desses valores e projeções é que 
tais custos se encontram acima do que teria sido previsto na Proposta apresentada pela licitante 
vencedora (vide fls. 32 da Nota Técnica Preliminar).  

O argumento de deslocamento de valores em relação à proposta não se coaduna com a metodologia 
de revisão contratual proposta pela ARSESP nesta Consulta Pública.   

A metodologia de revisão se propôs a olhar para os custos efetivamente incorridos, checando sua 

necessidade (prudência) e adequação (eficiência), e não considerar o que foi proposto na licitação. 
Portanto, dado esse pressuposto metodológico, a Agência não pode, a pretexto da Proposta, ignorar 
a existência de custos necessários à prestação dos serviços.  

Dessa perspectiva, não é possível compreender a razão pela qual a Agência decidiu glosar — diga-se 
de passagem, integralmente — diversas despesas relativas a transações com Partes Relacionadas, 
sem tê-las avaliado sob o critério de sua necessidade e adequação. Observe-se que foram glosadas 
praticamente todas as despesas que antes eram objeto de utilização pela estrutura compartilhada, 
sendo que todas essas atividades são indiscutivelmente necessárias para a prestação dos serviços 
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Portanto, dúvida não deveria haver 
sobre a imprescindibilidade das respectivas despesas. Fica-se sem saber, nesse contexto, quais as 
premissas e conceitos adotados pela ARSESP para justificar as referidas glosas.  
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Item 2 

Ainda com relação à rubrica partes relacionadas, a segunda justificativa para o não reconhecimento 
de tais valores e projeções é que não teriam contribuído para diminuição de outros custos (vide fls. 
32 da Nota Técnica Preliminar).  

O argumento deixa de considerar que durante os anos de 2010 a 2014 a Concessionária serviu-se da 
estrutura compartilhada da organização Odebrecht, sem pagar por isso, ou seja, a organização 
subsidiou temporariamente os serviços prestados nesse período, pois os custos existiram; apenas 
não foram cobrados da Concessionária.  

Essa situação, contudo, é claramente insustentável, jurídica e empresarialmente, razão pela qual foi 
gradativamente alterada, quando a Concessionária teve que contratar alguns serviços que antes 
eram “emprestados”, a custo zero. Isso, contudo, não pode implicar no não reconhecimento de que 
tais custos foram efetivamente assumidos. A não geração destes custos no período citado somente 
favoreceu os usuários, já que não houve repasse para as tarifas.   

É evidente que a Concessionária precisaria, em algum momento, assumir integralmente os seus 
custos, tendo optado pela forma que se mostrou mais eficiente, i.e., justamente a terceirização e, 
entre escolher empresas de dentro ou de fora da Organização, optou-se por aquelas da própria 
Organização.  

Dessa forma, se a Concessionária não puder continuar a se servir da Organização Odebrecht para 
obter os serviços terceirizados, ficará obrigada a contratar mão-de-obra adicional à prevista e frota, 
ainda que isto não represente redução de custos e despesas finais. 

Sugere-se sejam revistos os critérios para análise da rubrica partes relacionadas, de modo que sejam 
consideradas as despesas apresentadas para elaboração da Nota Técnica Final. 

Em caso de manutenção das glosas aplicadas em valores e serviços já realizados e a realizar, será 
necessária a completa revisão, pela Agência Reguladora e Concessionária, da estrutura de Pessoas 
contemplando a contratação de novos Integrantes nas diversas especialidades glosadas, e/ou novas 
despesas com terceiros com serviços: contabilidade, call center, aluguel de veículos, licenças de 
software, folha de pagamento entre outros. 

Resposta ARSESP: Não aceita 

Justificativa:  

A ARSESP entende que os contratos entre partes relacionadas possuem potencial para gerar ganhos 
de eficiência na concessionária. Esses ganhos eventualmente podem resultar em reduções de custos, 
tanto operacionais quanto administrativos. Ao mesmo tempo, é dever da Agência propiciar o 
desenvolvimento de ações que reflitam o equilíbrio entre a concessionária e os usuários. Dessa 
forma, os usuários também se beneficiam dessa racionalização de custos por parte da 
concessionária. Por outro lado, também é papel do regulador não permitir que essa relação 
contratual possa resultar em distorções, tais como no preço diferenciado pelo mercado, e também a 
maximização das receitas do grupo controlador, que estão fora do alcance da ARSESP.  

Assim, tendo como base as premissas acima mencionadas no que tange o contrato entre partes 
relacionadas, alguns pontos mencionados no texto da Contribuição da Odebrecht Ambiental 
merecem comentários específicos.  
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Na contribuição da concessionária, na parte relativa a contrato entre partes relacionadas, 
encontramos a frase “A metodologia de revisão se propôs a olhar para os custos efetivamente 

incorridos, checando sua necessidade (prudência) e adequação (eficiência), e não considerar o que foi 

proposto na licitação”.  

Entretanto, como mencionado na primeira parte desse relatório (Esclarecimentos sobre a 
metodologia adotada pela ARSESP para esta Revisão Tarifária Ordinária), essa não foi a metodologia 
adotada pela Agência. Citando a Nota Técnica Preliminar NT/F/009/2015, na página 11 do 
documento está assim escrito: 

• “Entretanto, a garantia dessa rentabilidade à Concessionária deve estar baseada na 
prestação de serviços a custos eficientes, em níveis que atendam minimamente aos padrões 
estabelecidos na proposta vencedora da licitação realizada, uma vez que estava previsto no 

edital que todos os custos relativos à prestação dos serviços necessários para o cumprimento 

da proposta técnica deveriam ser considerados na proposta comercial” (grifo nosso). 

• “Desse modo, a metodologia adotada consistiu na análise, sob o ponto de vista regulatório, 
dos dados de demanda, custos e investimento relativos ao período já transcorrido e à 
projeção desses componentes para o período remanescente do contrato, considerados os 

critérios e condições estabelecidos no processo licitatório (grifo nosso) e no contrato de 
concessão vigente, bem como as alterações nas condições de mercado e de prestação dos 
serviços ocorridas desde o inicio da concessão.” 

Portanto, diferentemente do mencionado pela Concessionária, fica evidente que a metodologia não 
desconsidera as previsões feitas por ocasião do processo licitatório. Ao contrário, o nível de custos 
previstos na licitação foi utilizado como parâmetro de análise pela ARSESP, compatibilizando estas 
previsões com os custos apresentados pela concessionária após a assunção dos serviços, 
reconhecendo as diversas alterações nas condições da prestação de serviço, como por exemplo, 
aditivos contratuais assinados com o poder concedente, a contínua melhoria ocorrida no serviço de 
distribuição e coleta de esgoto, a redução da oferta de água, aumento no custo de energia elétrica 
etc. 

Vale esclarecer que, quando a ARSESP menciona que tais despesas não representaram redução dos 
custos da prestação dos serviços, ela está comparando o nível de custos praticado pela 
Concessionária (incluindo custos com partes relacionadas) com os previstos na licitação, uma vez 
que as despesas como frota, suprimentos, informática são inerentes à Concessão e poderiam ter 
sido previstos na proposta da licitação.  

Tabela 5.5.9 – Resumo das despesas com partes relacionadas 2010-2014 

 

2010 2011 2012 2013 2014 Total

1-Engenharia                   -                     -                     -            12.231          28.449          40.680 

2-Comercial / Call Center                   -                     -                     -                     -                     -                     -   

3-Frota                   -                     -                     -                     -            81.820          81.820 

4-Suprimentos / Gestão financeira                   -                     -              4.823          80.205          26.478       111.506 

5-Informática                   -                     -            19.790          26.213          12.526          58.530 

6-Centro de Serviços Compartilhados                   -                     -                     -         172.307       113.804       286.112 

7-Taxa de Administração Central (TAC)          25.022       195.414       190.710          93.952       398.713       903.810 

         25.022       195.414       215.323       384.909       661.791    1.482.458 

Discriminação

Total
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Na tabela acima5, verificamos a evolução das despesas com partes relacionadas, elaborada com base 
nos dados fornecidos pela própria concessionária. Desconsiderando o ano de 2010, que contempla 
apenas 2 meses de atividades da Concessionária, verificamos que entre 2011 e 2014, essas despesas 
cresceram 238,7% (média 50,2% a.a.), sendo que nos últimos dois anos esse crescimento foi superior 
a 70% ao ano.  

No entendimento da ARSESP a Taxa de Administração Central (TAC) se destina à cobertura de todos 
os custos relativos a Partes Relacionadas. Portanto, deveria incluir todos os demais itens de custo 
apresentados na tabela 5.5.6 acima. Inclusive, em justificativa apresentada durante a RTO, a 
Concessionária menciona que a Taxa de Administração Central compreende os custos relativos à 
concessão que a empresa matriz já está arcando.  

A ARSESP considera necessário o estabelecimento de um limite para o total dessas despesas 
referentes a partes relacionadas e aceitou, para o reconhecimento das mesmas, o limite-teto de 5% 
das Receitas Operacionais (ROP) referido pela concessionária em suas informações. 

Assim, conforme consta da Nota Técnica Preliminar (NT/F/009/2015), a ARSESP reconheceu os 
valores anuais referentes ao item Partes Relacionadas constantes dos registros contábeis da 
concessionária, no período 2010-2014, até esse limite de 5% das Receitas Operacionais. A partir dos 
valores reconhecidos, a ARSESP determinou o respectivo custo unitário por ligação de água e esgoto 
que serviu de base para as projeções dos anos futuros. 

Dentre os itens excluídos reclamados pela concessionária, no que diz respeito ao item Comercial/Call 

Center, a agência reconhece que, por tratar-se de sua própria recomendação e por não estar incluído 
no custo unitário base utilizado para as projeções, uma vez que o sistema foi implantado somente a 
partir de 2015, as despesas correspondentes devam ser acrescidas para as projeções futuras. Para 
isso, a partir de dados complementares fornecidos pela concessionária, foi calculado um adicional no 
custo unitário, por ligação de água e esgoto, de R$ 0,78 em 2015 e R$ 0,90 a partir de 2016, que 
foram considerados nas projeções. Esses custos estão expressos a preços de Dez/2014, que é a data 
base do Plano de Negócio informado, e o demonstrativo de cálculo será apresentado na Nota 
Técnica Final. 

Ressaltamos também o fato de que do total de R$ 1,482 milhões com despesas com partes 
relacionadas, a ARSESP ainda assim, reconheceu aproximadamente 56% desse total (ver Tabela 
5.5.10 na página 34 da Nota Técnica Preliminar NT/F/009/2015). Portanto, não cabe a afirmação de 
que “não foi possível compreender a razão pela qual a Agência decidiu glosar diversas despesas 
relativas a transações com partes relacionadas, sem tê-las avaliado sob o critério de sua necessidade 
e adequação”. 

Para avaliar o impacto que o uso do instrumento de contratação de partes relacionadas teve para a 
racionalização dos custos operacionais e administrativos da concessionária, foi feita comparação 
entre o contrato (TA 001/2012), a proposta da revisão tarifária ordinária (RTO) e os números da 
concessionária, conforme gráfico abaixo, com a evolução dos custos operacionais e administrativos 
(OPEX) desde 2011. Verifica-se que esses custos não sofreram nenhum grau de redução em relação 
ao contrato e os valores reconhecidos pela ARSESP situam-se num nível intermediário entre o 
contrato e a proposta da Concessionária para esta RTO.  

                                                           
5
 Fonte: Nota Técnica Preliminar NF/F/009/2015 – página 32. 
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Até o ano de 2016, a curva dos custos é significativamente ascendente, somente se estabilizando a 
partir de 2019. A figura abaixo ilustra claramente o efeito da revisão tarifária e o cuidado da ARSESP 
quanto ao nível dos custos a serem repassados para as tarifas, que serão pagos afinal pelo usuário. 
Para a ARSESP, é fundamental que os efeitos de uma eventual redução de custos em razão do uso 
compartilhado de recursos (partes relacionadas) devam contribuir para a modicidade tarifária.  

Desse modo, a ARSESP reconhece razões para elevação dos custos acima dos valores contratuais, 
mas considera excessivamente elevados os valores propostos pela Concessionária. 

 

 

 

Contribuição 3: Consultorias e Assessorias  

Na rubrica ‘Consultoria, Assessoria e Auditoria’, a Nota Técnica Preliminar considerou apenas os 
custos com a auditoria externa, excluindo quaisquer outras despesas dessa categoria (fls. 31 da Nota 
Técnica Preliminar).  

Novamente, não faz sentido a exclusão desses custos da revisão contratual, já que tais custos são 
reais, necessários, prudentes, e foram suportados pela Concessionária em regime de eficiência.  

Veja-se que a Nota Técnica Preliminar nem adentrou no mérito se os serviços de consultoria, 
assessoria e auditoria seriam ou não necessários. Preferiu, injustificadamente, desconsiderá-los, 
alegando, genericamente, que não foi fornecida uma “justificativa plausível”. Se não concorda com a 
contratação de algum serviço ou preço, a Agência deveria ter se manifestado expressamente a 
respeito.  

Vale ressaltar que grande parte de tais despesas, principalmente as relacionadas a serviços jurídicos 
e financeiros, são originadas justamente na necessidade de atendimento adequado a demandas da 
própria Agência Reguladora, ou por atendimento adequado ao usuário final. Vale ressaltar que parte 
dos custos incorridos são para atendimento a normas elaboradas pelo Ministério do Trabalho de 
Segurança e Saúde, As Normas Regulamentadoras foram aprovadas através da Portaria 3214 de 08 
de junho de 1978 e o não cumprimento integral, acarreta ao empregador penalidades previstas em 
Lei.  
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Por fim, registre-se ser absolutamente desarrazoado glosar 100% de todos dos serviços de assessoria 
e consultoria contratados junto a terceiros, sob a alegação de que os custos se situam em patamar 
muito superior ao previsto na Proposta da licitante vencedora.  

A escolha por um modelo de regulação discricionária, em que a Agência passe a olhar a necessidade 
(prudência) e adequação (eficiência) de todos os custos, pressupõe o abandono de um modelo de 
regulação por compensação a partir da Proposta. Aqui, uma vez mais, destaque-se a incongruência 
metodológica.  

Sugere-se sejam revistos os critérios para análise da rubrica Consultoria, Assessoria e Auditoria, de 
modo que sejam consideradas as despesas apresentadas (ao menos em algum percentual razoável) 
para elaboração da Nota Técnica Final.  

Caso mantidas as glosas dos valores realizados e projetados, será necessária a adoção de estrutura 
especial na unidade para estes serviços com a contratação de profissionais capacitados para as áreas 
objeto dos respectivos contratos.  

Os custos de manutenção de especialistas em cada uma destas áreas para o atendimento das 
legislações municipais, estaduais e federais são superiores ao realizado no período analisado.  

Resposta ARSESP: Aceita parcialmente 

Justificativa: 

Conforme esclarecido inicialmente, a ARSESP não optou por um modelo de regulação discricionária 
exclusivamente. A Agência adotou um modelo de regulação híbrido em função das características da 
concessão estabelecidas no edital de licitação e no contrato de concessão. Os esclarecimentos sobre 
a metodologia adotada constam da introdução deste relatório. 

Após a análise das contribuições relativas às despesas com Assessorias e Consultorias, conforme 
detalhamento apresentado pela Concessionária e complementado após a consulta/audiência 
pública, a ARSESP decidiu reconhecer as despesas relativas às seguintes consultorias e assessorias: 

a) Brand Serviços de Contabilidade 
b) Ganesh Tecnology Informática 
c) W. Faccioli Consultoria – Segurança do Trabalho 
d) Sigla Sistema Contra Incêndio 
e) GO Associados – Consultoria Econômico-Financeira 

Foram reconhecidos os valores verificados até 2014 e as projeções foram realizadas de forma 
agregada para o grupo de despesas Assessoria e Consultorias, conforme os critérios a serem 
apresentados na Nota Técnica Final. 

As demais despesas referentes a esse grupo não foram reconhecidas pela ARSESP por não as 
considerar indispensáveis à prestação dos serviços de água e esgotos em regime de eficiência no 
município. 

 

Contribuição 4: Capital de Giro  

A Nota Técnica Preliminar deixou de considerar a variação do capital de giro para elaboração da 
proposta de IRT. 

Observe-se que esse dado constou dos estudos enviados pela Concessionária, embora não tenha 
sido mencionado pela Nota Técnica Preliminar.   
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Entende-se, contudo, que a ARSESP deveria incluir o capital de giro como componente do fluxo de 
caixa, conforme critério adotado na Revisão Tarifária Ordinária da SABESP.  

A Nota Técnica Final nº RTS/01/2012, denominada “Metodologia detalhada para o processo de 
Revisão Tarifária da Sabesp Primeiro Ciclo Tarifário” aborda explicitamente o critério adotado para o 
capital de giro (Capital Circulante Remunerável – CCR), no item 2.2.4.4 (p. 11). Na realidade, essa 
consideração coaduna-se com a metodologia adotada pela Nota Técnica Preliminar, já que se buscou 
observar se os custos que são adotados no fluxo de caixa da concessão são necessários e adequados. 

Propõe-se que o capital de giro seja considerado um custo necessário e adequado na construção do 
fluxo de caixa no caso, conforme demonstrações contidas em ofício OF DIR 133/2015 

Resposta ARSESP: Aceita 

Justificativa: 

Apesar do Fluxo de Caixa da proposta vencedora da licitação não considerar a variação do capital 
circulante, a ARSESP, em função da necessidade já explicada de adotar um modelo de regulação 
híbrida, considera legítima a inclusão desta parcela no Fluxo de Caixa utilizado para determinação do 
Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT) resultante desta Revisão Tarifária Ordinária. Isto porque o 
Fluxo de Caixa considerado na licitação projeta as entradas e saídas em regime de competência e não 
em regime de caixa. Desse modo, é necessário considerar a conciliação entre esses regimes através 
da inclusão dessa variação do capital de giro ao longo do período do contrato.  

Os critérios e valores regulatórios utilizados para determinação do capital de giro a ser considerado 
serão apresentados na Nota Técnica Final. 

 

Contribuição 5: Despesas Financeiras  

A Nota Técnica Preliminar não considerou quaisquer despesas financeiras para fins de revisão 
contratual (fls. 33 da Nota Técnica Preliminar). 

Ainda que se possa discutir se as despesas decorrentes de financiamentos seriam ou não 
remuneradas pela TIR, existem custos relativos a despesas financeiras que são suportados pela 
Concessionária e, na lógica da metodologia de revisão adotada pela ARSESP, devem ser considerados 
para o cálculo do IRT. É o caso das tarifas bancárias. São custos efetivamente assumidos pela 
Concessionária, como se pode comprovar através do documento anexo.   

Propõe-se que a rubrica Despesas Financeiras seja revista, para que se considere as tarifas bancárias 
como despesas que devem compor o resultado final desta Revisão Ordinária, conforme 
demonstrações contidas em ofício OF DIR 133/2015.   

Importante ressaltar que esses são custos assumidos pela Concessionária frente às diversas 
instituições bancárias para facilitar o recebimento das faturas pagas pelos usuários nos diversos 
bancos contratados. Esse é um serviço extremamente necessário aos usuários e seu impacto 
adicional na tarifa é de 0,79%. Caso não o tenhamos, os usuários deixarão de ter diversos bancos à 
disposição para o pagamento de suas faturas. 

Resposta ARSESP: Aceita 
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Justificativa: 

A ARSESP reconhece que esta parcela, contabilmente incluída na rubrica Despesas Financeiras, 
constitui parte do custo da prestação dos serviços e aceita a sua inclusão no Fluxo de Caixa 
regulatório. O reconhecimento desta despesa representou um incremento de 0,44 pontos 
percentuais no Índice de Reposicionamento Tarifário final.  

Para as demais despesas financeiras correspondentes a juros, multas e encargos de financiamentos, 
continua o mesmo entendimento apresentado pela ARSESP na Nota Técnica Preliminar, do seu não 
reconhecimento para fins de cálculo do IRT. 

Contribuição 6: Ganho de Eficiência contratual 

A Nota Técnica Preliminar considerou um “ganho de eficácia médio anual” para o período 
remanescente do contrato, em torno de 2,0043%. Diz-se que esse “ganho médio anual” estaria 
implícito nas projeções de custos apresentadas pela Concessionária (ref. fls. 23). 

Ademais, não faz sentido que esse fator de produtividade – de todo, não calculado nem apresentado 
pela Concessionária – seja aplicado para todas e quaisquer rubricas. A produtividade refere-se tão 
somente à prestação direta dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Não 
poderia ser aplicada aos serviços indiretos, como, por exemplo, os serviços prestados por terceiros 
(as Consultorias, Assessorias, e serviços do gênero).   

Ressalta-se, ainda, que já há distribuição de ganhos de produtividade aos usuários na medida em que 
são atendidas as metas de diminuição de perdas de água, eis que isso permite à Concessionária 
reduzir custos (menor perda física implica menores custos de produção) e aumentar receitas (em 
virtude da redução de perda comercial), sendo que tais efeitos são integralmente considerados nas 

revisões tarifárias.  Além disso, os valores de inadimplência são significativamente baixos quando 
comparados a outras concessões, sendo que, poder ser aplicado incondicionalmente a quaisquer 
rubricas, conforme demonstrações contidas no ofício OF DIR 133/2015. 

Resposta ARSESP: Não Aceita 

Justificativa: 

No processo licitatório a concessionária apresentou em sua proposta vencedora projeções que 
resultam em custos unitários (OPEX/m3) decrescentes, além das metas de redução de perdas de 
água e de inadimplência. 

O quadro a seguir, apresenta, para cada 5 anos do período remanescente do contrato, os valores 
correspondentes aos custos operacionais e administrativos (OPEX total), bem como os volumes de 
água e esgoto que constam do Plano de Negócios anexo ao TA 001/2012. 

Observa-se que os custos unitários (OPEX/m3) correspondentes a esses valores contratuais, que 
constam do item 3.1 do quadro, apresentam uma tendência decrescente que vai de R$ 1,21/m3 em 
2014/2015 até R$ 0,73/m3 em 2040. Isto corresponde, conforme mostrado no item 3.2 do quadro, a 
uma redução média anual de 2,0043% no período remanescente do contrato.  

Conforme Nota Técnica Preliminar NF/F/009/2015 e de acordo com a metodologia adotada pela 
ARSESP que considera, também, a proposta apresentada pela Concessionária na licitação, esse ganho 
médio anual contratual foi considerado nas projeções de componentes que representam, em média, 
cerca de 68% do custo operacional e administrativo projetado. As exceções foram as despesas com 
pessoal e produtos químicos, que representam os 32% restantes e para as quais não foram aplicados 
esse ganho de eficiência. 
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Após análise da contribuição enviada pela concessionária, a ARSESP considera adequada a aplicação 
dos ganhos de eficiência apresentados na Nota Técnica Preliminar.  

Quadro – Ganho de Eficiência Médio Anual do Contrato: 2015-2040 

 

 

 

2. Contribuições do Sr. ROGERIO PASCON, Prefeito de Santa Gertrudes 

 

O prefeito de Santa Gertrudes fez sua manifestação no âmbito da audiência pública e propôs as 
seguintes medidas: 

 

Contribuição 7: Alteração do consumo mínimo 

 “... medida para proteger o menor consumo, talvez de 10 m³ subir para 15m³, para aquele que gasta 

menos ser acolhido numa faixa.” 

Resposta ARSESP: Não Aceita 

Justificativa: 

A alteração do consumo mínimo deve ser feita no âmbito de uma eventual mudança da estrutura 
tarifária, que requer estudos mais aprofundados e assim não é possível contemplar nesta Revisão 
Tarifária Ordinária.  

 

Contribuição 8: Parcelamento da aplicação do Índice de Reposicionamento Tarifário  

“... parcelar essa revisão em duas ou três vezes e se a gente conseguir chegar a um mínimo possível 

aí, é evidente que o que estou pedindo a gente sabe que tem algumas dificuldades, mas como 

prefeito e vereadores, representantes legais da população a gente tem que vir para fazer isso.” 

Resposta ARSESP: Não aceita  

 

 

Gregoriano => 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Do Contrato => 4 5 10 15 20 25 30

1 - OPEX: O&M + Administrativos 3.412.009 3.512.017 3.035.096 3.083.916 3.212.254 3.371.943 3.486.906

1.1- Operação e Manutenção - Água    (*) R$ 2.194.049 2.267.136 1.907.055 1.983.427 2.098.126 2.235.226 2.338.681

1.2- Operação e Manutenção - Esgoto (*) R$ 603.844 624.564 513.924 486.372 500.011 516.400 534.109

1.3- Despesas com Administração        (*) R$ 614.116 620.316 614.116 614.116 614.116 620.316 614.116

2 - VOLUMES 2.825.950 2.890.720 3.212.178 3.543.811 3.921.898 4.373.853 4.888.903

2.1- Volume de Água      (*) m3 1.412.975 1.445.360 1.606.089 1.771.906 1.960.949 2.186.927 2.444.452

2.2- Volume de Esgoto   (*) m3 1.412.975 1.445.360 1.606.089 1.771.906 1.960.949 2.186.927 2.444.452

3 - CUSTO UNITÁRIO (OPEX)

3.1- Média do Ano R$ / m3 1,20738 1,21493 0,94487 0,87023 0,81906 0,77093 0,71323

3.2- Média: de 2014 até o ano R$ / m3 -o-o- 0,6247% -4,0037% -2,9330% -2,3962% -2,1136% -2,0043%

 (*) Valores constantes do 1º TA do Contrato

 Obs.: Considerado ano 1 do contrato = 2011

UnidadeAno
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Justificativa: 

Considerando que no ano de 2016, além do reajuste tarifário anual haverá um impacto adicional de 
11,1% decorrente da eliminação do desconto remanescente de 10% da Tarifa de Referência, e que a 
aplicação do IRT de forma parcelada eleva o índice a ser aplicado, a ARSESP recomenda que o Índice 
de Reposicionamento decorrente desta Revisão Tarifária Ordinária seja aplicado de forma integral 
em 2015.  

 


