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Data 22/10/2020 11:51:27
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Tema 6 - Procedimentos para mediação e arbitragem (primeiro semestre de 2021).

Contribuição
Semestre de início de elaboração 01/2023

Semestre de edição 01/2023


Justificativa
É necessário primeiro estabelecer as condições de prestação, avaliação e fortalecimento das agências. A arbitragem tem que ter competência residual, pois tratará apenas de bens disponíveis. O

interesse público deverá ser tutelado por órgão de Estado. É um item que está previsto para o primeiro semestre de 2021, antes das condições gerais de prestação dos serviços, mas que demanda um

alto grau de conhecimento de mediação, do setor de saneamento e das especificidades de cada localidade. Seria mais prudente ficar para a próxima agenda regulatória (2023-24).


Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas
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Data 22/10/2020 11:57:13
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Tema 10 - Parâmetros para a determinação da caducidade (segundo semestre de 2021).

Contribuição
Semestre de início de elaboração 01/2022

Semestre de edição 01/2022


Justificativa
As normas de referência relativas à gestão de contratos privados são compostas, na ordem de priorização original da Agenda pela ANA, por: indenização de ativos; mediação e arbitragem; conteúdo

mínimo de contratos; matriz de risco; caducidade e; contabilidade regulatória privada. Entendemos que o conteúdo é pertinente e importante, mas elencamos que a definição de conteúdo mínimo de

contratos não pode ser avaliado de forma dissociada da sua matriz de riscos e deve preceder a todas as demais normas correlatas. Da mesma forma, deve ser seguida pelos critérios de contabilidade

regulatória dirigida à gestão dos contratos e, somente depois de ter definido o que compõe e como se acompanha um contrato, ter avaliados os critérios de indenização de ativos, caducidade e

mediação/arbitragem.


Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas
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Data 22/10/2020 11:53:11
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Tema 12 - Procedimentos para comprovação da adoção das normas de referência (segundo semestre de 2021).

Contribuição
Semestre de início de elaboração 01/2023

Semestre de edição 01/2023


Justificativa
Acreditamos que o processo de desenvolvimento e percepção das normas pela regulação nacional e demais órgãos do setor será uma oportunidade de amadurecimento para todos. Poderia ser a

primeira norma de referência do período 2023-24. Considerando a quantidade de municípios ainda sem regulação, a necessidade das agências reguladoras se ajustarem às normas e muitas vezes

administrativamente, até mesmo com a realização de concurso público, essa análise de cumprimento das normas deveria ter um maior período de maturidade.

Adicionalmente, há normas com maior grau de relevância e urgência que poderiam ser discutidas e implantadas antes dessa (fiscalização e sanções aos prestadores, por exemplo)."


Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas
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Data 22/10/2020 11:53:42
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Tema 13 - Critérios para a contabilidade regulatória privada para os serviços de água e esgotos (segundo semestre de 2021 ao primeiro semestre de 2022).

Contribuição
Semestre de início de elaboração 01/2021

Semestre de edição 02/2021


Justificativa
Considerando a necessidade de reduzir a assimetria de informações e buscar uniformidade nas metodologias de cálculos de tarifas, essa norma poderá contribuir nessa padronização e no

recebimento,  pelas Agências, de informações com maior qualidade e organização, que serão importantes  para os reajustes e revisões.


Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas
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Data 22/10/2020 11:54:13
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Tema 14 - Condições gerais prestação dos serviços, atendimento ao público e medição, faturamento e cobrança, dos serviços de água e esgotos (segundo semestre de 2021 ao primeiro semestre de

2022).

Contribuição
Semestre de início de elaboração 02/2020

Semestre de edição 01/2021


Justificativa
Esta diretriz é uma das bases mais relevantes da regulação e fiscalização dos serviços de saneamento. Guarda grande relação com o conteúdo mínimo de contratos e apresenta impactos diretos

sobre capacidade financeira dos prestadores e sua adaptabilidade em diferentes estados. Considera-se que existe uma menor complexidade na elaboração dessa norma, tendo em vista que sua base

nacional já está relativamente consolidada e foi bastante discutida entre as agências reguladoras infranacionais.


Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas
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Data 22/10/2020 11:54:43
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Tema 17 - Diretrizes para sustentabilidade econômica de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas (2022).

Contribuição
Semestre de início de elaboração 02/2022

Semestre de edição 01/2023


Justificativa
Antes de pensar em sustentabilidade econômica dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais há que se pensar na institucionalização dos serviços, que são dispersos, esporádicos e

possuem pouquíssimos dados disponíveis. Existem algumas ações de estruturação que devem ser realizadas junto aos municípios antes de iniciar a regulação desses serviços. Sugerida sua

postergação para a próxima agenda regulatória da ANA (2023-24).


Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas
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Data 22/10/2020 11:55:10
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Tema 19 - Diretrizes para infrações e penalidades do prestador dos serviços de água e esgotos (segundo semestre de 2022).

Contribuição
Semestre de início de elaboração 01/2022

Semestre de edição 01/2022


Justificativa
Em um ambiente de abertura de mercado e realização de concessões, a atividade de fiscalização dos serviços prestados ganha ainda mais relevância, bem como as diretrizes para sanções e

penalidades. Considera-se que há uma importância relativa muito maior na regulamentação desse item do que no de ?Procedimentos  para  comprovação  da  adoção  das normas de referência? por

parte das agências reguladoras, por exemplo.


Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas
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Data 22/10/2020 12:00:32
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Tema 22 - Diretrizes para redução progressiva e controle das perdas de água (segundo semestre de 2022).

Contribuição
Semestre de início de elaboração 02/2021

Semestre de edição 02/2021


Justificativa
As diretrizes para redução progressiva e controle de perdas de água, envolvem indicadores de contratos, PMSBs e devem ser monitorados pelas agências reguladoras. Esses assuntos impactam na

qualidade da prestação dos serviços, na capacidade financeira dos prestadores, bem como nas revisões tarifárias. Além disso, foi um dos grandes argumentos empregados para atualização do Marco

Legal, não merece ser considerado apenas no último semestre da Agenda.


Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas


