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Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Questão 1.	O diagnóstico preliminar indica que muitos contratos existentes são omissos ou incompletos em relação à metodologia para avaliação de bens reversíveis não amortizados e/ou

depreciados para fins de indenização. Nessa linha, quais aspectos são mais relevantes a serem regulamentados sobre o tema?

Contribuição
Nos casos em que os contratos não apresentem regras claras sobre o processo de indenização e reversão dos ativos, é importante que seja regulamentada em quais situações a indenização é

devida, como bem explorado na Nota Técnica nº 3/2021/COCON/SEC. 

O processo de controle patrimonial e toda a regra de imobilização dos ativos ao longo do contrato também é tema essencial de regulamentação, tornando mais transparente e previsível a forma que os

ativos serão registrados e quais critérios serão adotados no momento de uma possível indenização. Neste aspecto, importante levar em consideração que os investimentos no setor de saneamento

são ainda elevados, devido a necessidade de expansão e universalização, e que boa parte desses ativos possuem vida útil acima de 30 anos. Há de se avaliar a capacidade de pagamento dos

usuários ?atuais? para que esses investimentos sejam amortizados em períodos menores do que a vida útil técnica, resultando em tarifas mais altas versus a adoção de taxas de depreciação que

considere os benefícios intergeracionais, resultando em tarifas mais baixas, porém, resultando em saldos indenizatórios ao final dos contratos. Importante é que a regra seja clara e se garanta

previsibilidade. 

O método adequado de cálculo da indenização depende intrinsecamente da metodologia tarifária adotada. Nesse sentido, não é prudente que os contratos cravem todos os detalhes do método de

cálculo da indenização. O ideal seria que os contratos estabelecessem critérios mais gerais e as regras que independem da metodologia tarifária, em conformidade com a norma de referência da ANA,

e indicassem que será utilizada a metodologia de cálculo definida por norma da entidade reguladora.

Dentre os aspectos gerais que devem ser regulamentados e constar nos contratos, sugere-se:

a.	quais ativos ou grupos de ativos são reversíveis e indenizáveis;

b.	casos de bens reversíveis, mas não indenizáveis;

c.	regras para os casos de sistemas compartilhados por mais de um município;

d.	regras para casos de obras em andamento e adiantamento para aquisições de servidões, terrenos ou incorporação de sistemas;

e.	limites de prazos e juros para parcelamento e pagamento da indenização.

Além destes aspectos, a norma de referência deve apresentar os procedimentos de validação dos ativos a serem indenizados (conciliação entre físico e contábil, por exemplo) e também os

procedimentos a serem observados para todo o processo de indenização (encerramento do contrato, identificação dos ativos a serem indenizados, conjunto mínimo de informações a serem

repassados pelo prestador de serviços, etc).

Obs.: o prazo e o método de amortização dos investimentos considerados no cálculo do valor da indenização devem coincidir com os utilizados na construção das tarifas/receitas da concessão. Por

isso, não seria adequado fixar na norma de referência ou nos contratos as vidas úteis que devem ser utilizadas para cálculo dos valores amortizados. Ou, se forem fixadas, tal regra deve valer apenas

para a amortização que ocorrer após a próxima revisão tarifária de cada prestador, quando o método de amortização nas tarifas pode ser alterado. Porém, neste segundo caso, deve-se lembrar que

pode haver grande impacto nas tarifas ao se alterar os prazos de amortização considerados na construção das tarifas.


Justificativa
vide acima.

Arquivo
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Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Questão 2.	Nas discussões técnicas temos basicamente debatido os modelos de avaliação: i) Valor ao Custo Histórico; ii) Valor Novo de Reposição ? VNR; e iii) Valor Justo (Fair Value). Haveria

outros modelos na literatura e nas experiências nacionais e internacionais que pudessem ser adotados para fins de indenização dos ativos? No caso afirmativo, quais são as características desses

modelos? Você pode indicar referências bibliográficas sobre o modelo?

Contribuição
Existem metodologias baseadas no valor econômico ou de mercado:

a.	Lance de Leilão: Considera o lance mínimo do leilão de venda ou o lance vencedor;

b.	Valor presente líquido (VPL): Soma dos valores presentes dos fluxos de caixa estimados de custos, impostos, investimentos e receitas, calculados a partir de uma taxa de desconto;

c.	Valor das ações: Consiste no valor determinado pela cotação das ações de empresas negociadas na Bolsa de Valores;

d.	Valor de comparação: Determinado a partir de valores pagos por empresas similares com uma amostra de arquivos comparáveis.

Existem ainda metodologias baseadas no custo de reposição:

a.	Custo Histórico Corrigido (VOC);

b.	Valor novo de reposição (VNR): 

Entendemos que as metodologias já elencadas na nota técnica são suficientes. Todas têm vantagens e desvantagens que se potencializam a depender da maturidade regulatória, quantidade e

qualidade das informações contáveis e de controle patrimonial, que devem ser observadas no momento da seleção de qualquer metodologia. Nesse sentido, entendemos ser inviável a adoção de uma

metodologia única/específica.

A Nota Técnica nº 006/2008 ? SREF-SFSS/ADASA, disponível no link a seguir, apresenta outras metodologias, suas vantagens e desvantagens:

http://www.adasa.df.gov.br/images/stories/anexos/0-RegulacaoEconomica/NT006-2008Anexos/Anexo_II_NT006_AP%20001-2008_ADASA_BAR_E_RA.pdf


Justificativa
vide acima.

Arquivo
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Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Questão 3.	Em sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de cada modelo em discussão nos casos de contratos existentes e futuros? 

Contribuição
Todas têm vantagens e desvantagens, que se potencializam a depender da maturidade regulatória, quantidade e qualidade das informações contáveis e de controle patrimonial, que devem ser

observadas no momento da seleção de qualquer metodologia. Nesse sentido, entendemos ser inviável a adoção de uma metodologia única/específica.

Um ponto a ser considerado, nos casos em que para definição da tarifa a agência reguladora já adota uma base de ativos regulatórios, é manter o critério de formação da tarifa para efeitos de cálculo

de indenização, assegurando a previsibilidade e estabilidade regulatória. Nesses casos, há de se avaliar se o valor a ser indenizado seria o valor não amortizado da referida base de ativos

(considerando apenas ativos reversíveis), ?dispensando? cálculos adicionais. 

i)	Valor ao Custo Histórico

Vantagens: simplicidade, transparência, segurança/previsibilidade para os usuários, titulares e investidores.

Desvantagens: necessidade de um mecanismo de avaliação de prudência dos investimentos; necessidade de registros contábeis adequados.

ii)	Valor Novo de Reposição ? VNR:

Vantagens: é uma solução para os casos em que a contabilidade não permite a utilização do custo histórico; induz o prestador a ser prudente nos investimentos, pois só será remunerado pelo valor de

reposição.

Desvantagens: complexidade de cálculo; pode induzir investimentos com qualidade aquém do necessário; traz insegurança para os investidores, pois o investimento efetivamente pago pode não ser

integralmente amortizado e remunerado mesmo tendo sido prudente e necessário à época; imprevisibilidade dos impactos nas tarifas.

iii)	Valor Justo (Fair Value):

Modelo é complexo e com necessidade de projeção de muitas variáveis difíceis de prever; não é considerado adequado para valoração de ativos do setor de saneamento.


Justificativa
vide acima.

Arquivo
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Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Questão 4.	À luz da legislação do setor de saneamento, haveria espaço para adoção de alguma metodologia que não fosse relacionada diretamente com a valoração dos ativos fixos de infraestrutura,

como alguma metodologia que observe o negócio como um todo e não apenas a situação dos ativos? Caso afirmativo, poderia ser adotado um modelo que considere o fluxo de caixa do negócio como

o Fair Value?

Contribuição
Entendemos que apenas nos casos em que o contrato já preveja a metodologia que observe o negócio como um todo, e não vinculada à uma base de ativos, seria possível adotar o fluxo de caixa do

negócio. Na maioria dos contratos de programa, as agências têm adotado a figura da base de ativos regulatórios para definir as tarifas, o que, na prática, dificulta a adoção do fluxo de caixa do negócio

como metodologia de indenização. Não representa segurança para o prestador/investidor do retorno do capital investido, uma vez que a metodologia para definir a tarifa seria incompatível com a

possível indenização. 

A legislação vigente prevê a ´indenização relativa aos investimentos ainda não amortizados pelas receitas emergentes da concessão´ e a ´indenização das parcelas dos investimentos vinculados a

bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido´, o que não seria totalmente

observado se adotado modelo de fluxo de caixa, como o Fair Value.


Justificativa
vide acima.

Arquivo
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Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Questão 5.	O setor elétrico brasileiro ?consagrou? o Valor Novo de Reposição ? VNR como modelo adequado para mensuração de ativos de infraestrutura tanto para fins de formação tarifária quanto

indenização. Este setor é muito dinâmico, com necessidade permanente de atualização tecnológica, substituição de equipamentos e ampliação das redes. A avaliação do modelo mais adequado para

indenização dos ativos deveria dentre outras questões considerar as características intrínsecas ao serviço de saneamento básico, como necessidade de intervenções ao longo do prazo contratual e

capacidade de inspeção física dos ativos?

Contribuição
Sim, essas características devem ser observadas, porém, desde o início do processo de formação da base de ativos regulatórios e não apenas para efeito de indenização. A indenização deveria

seguir a lógica de depreciação/amortização dos investimentos realizados, caso o contrato seguisse seu curso normal. Por exemplo, uma agência define a metodologia de remuneração e

depreciação/amortização dos investimentos realizados ao longo do período contratual, sendo que o valor ainda não recuperado pelo prestador nesse período deveria ser o valor a ser indenizado. Não

há que se pensar em metodologias distintas para definir base de ativos regulatórios e calcular indenização, uma vez que a indenização se deve pelo fato desses ativos não terem sido amortizados

dentro do período contratual. 

Justificativa
vide acima.

Arquivo
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Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Questão 6.	Há entendimento de que o modelo do custo histórico poderia trazer consigo investimentos não prudentes. Além disso, a ?garantia? de que os investimentos realizados serão reconhecidos

pelos custos de aquisição poderia causar um relaxamento da qualidade dos serviços. Qual é a sua opinião a respeito? Quais medidas poderiam ser adotadas para mitigar esses riscos?

Contribuição
Entendemos que o VOC pode trazer investimentos não prudentes. Por isso é importante ressaltar que a escolha da metodologia deve levar em consideração a maturidade regulatória, qualidade e

quantidade das informações disponibilizadas pelos prestadores. Por exemplo, a ARSESP, no primeiro processo de revisão tarifária da Sabesp (2011/12) adotou o VNR como metodologia para

levantamento da BAR, em especial, pelo fato de ser o primeiro processo de levantamento de ativos, muitos com mais de 30-40 anos de operação e diversas mudanças de regras contábeis no

passado. Usar o VOC naquele momento poderia acarretar considerar investimentos não prudentes, bem como o inverso, investimentos prudentes, mas que, devido à ?fragilidade? dos registros

contábeis do passado, não ser plenamente considerado para efeitos tarifários. Já a partir do terceiro processo de revisão tarifária (2019/2020), considerando que a avaliação da base seria do período

incremental, dos últimos quatro anos, e a melhoria dos procedimentos de imobilização e registros contábeis do prestador, a utilização do VOC se mostrou viável por se considerar informações mais

recentes e consistentes. 

Independente da metodologia, a atuação da agência reguladora com certificação anual dos investimentos e fiscalizações periódicas são ações fundamentais para evitar os riscos de ineficiência dos

investimentos e relaxamento do prestador que reflita no comprometimento da qualidade dos serviços. Mesmo adotando o VOC, há de realizar uma fiscalização/apuração para certificar o que de fato

será considerado para efeitos tarifários. Não é um reconhecimento automático/integral do valor contábil. 

Portanto, para evitar a realização de investimentos não prudentes, é necessário que o regulador adote critérios de prudência ao avaliar a base de ativos a ser amortizada e remunerada nas tarifas, o

que vale também para cálculo da indenização. Até mesmo pela complexidade ou discricionariedade na definição do que seria um investimento prudente, as normas de referência da ANA poderiam

classificar quais investimentos não são prudentes, por exemplo. Mas, de todo modo, esse é um aspecto fundamental na avaliação de ativos pelo custo histórico. 

Além disso, devem ser avaliados critérios de utilidade e operação (se o ativo é útil para a prestação dos serviços e se está em uso) para reconhecimento dos ativos para fins de remuneração e

amortização nas tarifas e para indenização.

Entende-se também que a normatização de aspectos contábeis e extracontábeis para registros dos ativos é elemento importante a ser tratado num arcabouço de avaliação de ativos pelo custo

histórico.

Finalmente, é importante destacar que, dado a integração indispensável entre as práticas tarifárias e aquelas a serem observadas para fins de cálculo de indenização de ativos, a regulação pode

aplicar metas para ampliação da qualidade na prestação dos serviços nas tarifas e mesmo nos contratos a fim de minimizar a realização de investimentos que entreguem um serviço não adequado

aos usuários. 


Justificativa
vide acima.

Arquivo
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Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Questão 7.	Independentemente da metodologia, quais os riscos observados no setor de saneamento que influenciam na decisão de investimento e que poderiam ser considerados pela metodologia de

indenização? 

Contribuição
Alguns elementos a serem considerados na metodologia de indenização de ativos que podem influenciar na decisão de investimentos são:

a.	quais ativos ou grupos de ativos são reversíveis e indenizáveis;

b.	casos de bens reversíveis, mas não indenizáveis;

c.	taxa de amortização dos ativos a ser considerada nas tarifas; 

d.	ausência de regulador e regras regulatórias claras; e

e.	adoção de metodologias distintas para definição da base de ativos regulatórios utilizada nos processos de revisão tarifária e para cálculo de indenização, devido às possíveis incertezas do retorno

do capital investido.


Justificativa
vide acima

Arquivo
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Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Questão 8.	Independentemente da metodologia escolhida existe uma preocupação com relação aos ativos compartilhados entre vários municípios. Quem seria o responsável pelo pagamento da

indenização? Com quem ficaria o controle e registro patrimonial desses ativos após o pagamento da indenização ao prestador de serviços? Como garantir o acesso à infraestrutura dos demais

municípios após a indenização?

Contribuição
A princípio, entendemos que o município seja o responsável pela indenização, proporcional a sua contribuição de financiamento, porém, em termos práticos isso não viabilizaria a sequência da

prestação dos serviços, uma vez que essa parcela de ativo não poderá ser revertida ao município. Alternativamente, pode ser definido que tais ativos sejam de responsabilidade estadual, por exemplo,

que ficaria responsável em garantir a continuidade da prestação de serviços aos municípios desse sistema interligado. Mas é um tema complexo que merece estudo aprofundado. A ARSESP possui

uma ação na agenda regulatória 2021/2022 para definir uma metodologia no âmbito estadual, considerando o que for definido na norma de referência da ANA. 

O critério de rateio, por exemplo, se o sistema compartilhado é um Sistema de Esgotamento Sanitário, pode ser o volume de esgoto faturado em cada município. 

Enfim, a questão dos ativos compartilhados entre municípios é realmente um problema a ser pensado com atenção, especialmente no âmbito das definições de estruturas regionalizadas para a

prestação dos serviços pelos Estados. Em um breve levantamento feito recentemente acerca das opções de cada Estado (alguns optaram pela criação de microrregiões, outros optaram pela criação

de unidades regionais) percebe-se que a questão do compartilhamento de ativos nem sempre foi levada em conta na proposta de reunião dos municípios.

Nos casos em que este critério foi levado em conta já facilita um pouco, pois os ativos compartilhados estão todos no mesmo espaço regionalizado, existe uma única estrutura de governança instituída

que poderá, inclusive, ficar responsável pelo controle patrimonial e gestão dos ativos compartilhados dentro daquela unidade regional e/ou microrregião de saneamento. A estrutura de governança

UNA, definidos os critérios de rateio, consegue fazer a gestão dos ativos regionais seja para acompanhamento dos bens, seja para fins de amortização, indenização etc. 

A questão se torna ainda mais complexa quando este item não foi levado em conta na reunião de municípios e existem ativos compartilhados entre microrregiões ou entre unidades regionais, e para

piorar, algumas vezes, regulados por agências reguladoras distintas. Nestes casos, fica mais difícil ainda a gestão e controle desses ativos, para qualquer finalidade e, uma opção para organizar estas

questões seria a elaboração de um Termo de Cooperação entre as estruturas de governança de cada unidade regionalizada para a gestão de tais ativos, onde também estariam definidos os critérios

de rateio. Da mesma forma, teriam que proceder as agências reguladores responsáveis.


Justificativa
vide acima.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico



Sistema de Participação Social nas Decisões da ANA Data: 30/09/2021
Hora: 18:10:36

Relatório de Contribuições Recebidas Página: 9/14

Audiencia: 001/2021

Data 30/09/2021 18:09:34
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Questão 9.	Baseado no fluxograma apresentado no anexo II da Nota Técnica nº 03/2021/COCON/SEC, qual é a sua opinião a respeito? Concorda com a árvore de decisão sugerida para definição do

modelo de avaliação de ativos?

Contribuição
Alguns pontos podem ser aperfeiçoados, como a necessidade de se considerar a adoção de metodologias distintas para definição de BAR e de cálculo de indenizações. Entendemos que, para se

garantir estabilidade e previsibilidade das regras regulatórias, as metodologias não podem ser distintas, representando riscos tanto para as concessionarias como para os titulares/usuários.

Ressalta-se que é importante que as Agências Reguladoras definam a metodologia e efetivamente seja constituída uma BAR. Para os casos de contratos de concessão que adotem o modelo de fluxo

de caixa do negócio, a figura da BAR não é essencial, salvo para definição e acompanhamento dos ativos reversíveis ao final da concessão. 

A situação indicada pelo item 3 do fluxograma, que já define qual é o método para os casos em que o contrato foi firmado após a resolução sobre indenização de ativos, ignora qual é o tratamento

tarifário dado para os ativos, aspecto crucial para o levantamento do ativo a ser indenizado. Entendemos também que as melhores escolhas seriam entre custo histórico corrigido e VNR, a depender

da qualidade das informações disponíveis e da metodologia tarifária adotada pelo regulador.

Além disso, o fluxograma não atende a um período de transição, quando ainda se terão contratos que não preveem metodologias específicas para a indenização dos ativos e/ou metodologias tarifárias

que não estarão padronizadas entre agências reguladoras e prestadores de serviços. 

Outro ponto relacionado ao fluxograma que gerou dúvidas está na indicação da resposta ?Não? ao questionamento ?Há metodologia disciplinada em contrato??. Avalia-se que, após a resposta ?Não?

a essa pergunta, a sequência deveria ser a pergunta ?Há metodologia de valoração dos ativos para fins de revisão tarifária?? Se sim, utiliza-se a mesma metodologia. Se não: ?Possui informações

históricas necessárias?? e não como consta no fluxograma, onde se observa a indicação da aplicação de metodologia para contratos anteriores prevista na nova resolução e, na sequência, a

indicação da avaliação por VNR. A forma como consta no fluxo ficou confusa. 


Justificativa
vide acima.

Arquivo
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Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Questão 10.	Algumas agências reguladoras utilizam a BAR para cálculo das tarifas. Você considera adequado utilizar a BAR também para o cálculo da indenização? Por quê? Se não for utilizar a

BAR, o inventário de bens feito para determinação da BAR pode ser utilizado no processo de determinação da indenização?

Contribuição
É adequado utilizar a BAR para cálculo da indenização, pois somente será indenizável aquele ativo que não foi pago pela tarifa e a BAR é a principal referência desse conjunto de ativos não

amortizados. Porém, alguns ajustes são necessários pois pode haver ativos que entram na BAR mas que não devem ser indenizado, bem como o contrário. Ressalta-se também que os ativos

glosados da BAR por não serem prudentes, úteis e em uso devem ser glosados também para apuração da indenização.

A seguir, cita-se dois exemplos:

a.	Em uma situação em andamento, um dos municípios operados pela SABESP iniciou processo de licitação dos serviços, uma vez que não houve assinatura de contrato de programa. Neste caso, a

Sabesp ingressou com uma ação judicial pois o processo de licitação não previa a indenização dos ativos no município. Instada a se manifestar, a ARSESP entendeu que o valor a ser indenizado seria

o valor líquido da BAR ainda não amortizado pelas tarifas, apresentando, assim, o valor residual dos ativos específicos daquele município. 

b.	a metodologia tarifária adotada pela Arsae-MG para a Copasa MG, considera adequado o seguinte cálculo a partir da BAR:

o	(+) Montante equivalente ao valor residual da base de ativos na última revisão, atualizado pelo IPCA, e considerando a classificação de ativos indenizáveis. Se o cálculo desse montante na última

revisão resultou em um valor final global não desagregável por ativo, é necessário um rateio proporcional para apurar os valores por ativo e, com isso, conseguir somar apenas os indenizáveis e por

município.

o	(-) Valor já amortizado nas tarifas após a última RTP, considerando o valor absoluto de amortização inserido nas tarifas proporcional ao grupo de ativos indenizáveis, sem ajustes pela variação de

mercado ou pelo Fator X, pois eventuais valores auferidos a maior ou a menor em função da variação do mercado, bem como os impactos do Fator X, devem ser absorvidos pelo prestador no modelo

adotado.

o	(+) Valor residual atualizado da base incremental desde a última RTP, considerando os ativos indenizáveis que entraram em operação após a data de corte da última RTP, depreciados com as vidas

úteis (prazos de amortização nas tarifas) definidas na RTP.


Justificativa
vide acima.

Arquivo
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Data 30/09/2021 18:10:07
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Questão 11.	Você já participou ou tem conhecimento de algum processo de extinção do contrato de prestação do serviço em que houve necessidade de indenização? Se sim, qual foi a metodologia

utilizada para o cálculo? Em sua visão, foi a metodologia correta? Houve acordo entre as partes ou judicialização? Se possível, fazer uma breve síntese do processo.

Contribuição
A ARSESP teve duas experiencias, ambas judicializadas e em andamento, sem decisão final. 

Nos dois casos a ARSESP se manifestou, adotando metodologias diferentes, porém, alinhadas com o que vinha sedo adotado para efeitos tarifários. O primeiro caso foi de uma  prestação de serviço

pela SABESP (citado na resposta 10):

a.	Um dos municípios operados pela SABESP iniciou processo de licitação dos serviços, uma vez que não houve assinatura de contrato de programa. Neste caso, a Sabesp ingressou com uma ação

judicial pois o processo de licitação não previa a indenização dos ativos no município. Instada a se manifestar, a ARSESP entendeu que o valor a ser indenizado seria o valor líquido da BAR ainda não

amortizado pelas tarifas, apresentando, assim, o valor residual dos ativos específicos daquele município.  Vale ressaltar que a BAR dos municípios operados pela SABESP foi formada por meio de

metodologias distintas ao longo do tempo (VNR na 1ª e 2ª RTO e VOC na 3ª RTO). 

b.	O segundo caso trata-se de uma concessão, formalizada em 2010. Há época da licitação, o Ministério Público ingressou com ação civil pública impugnando o edital. A decisão saiu dez anos mais

tarde. Novamente foi solicitado à ARSESP manifestação e projeção de valores de indenização, tendo sido utilizada a metodologia de fluxo de caixa do negócio, uma vez que essa vinha sendo a

metodologia adotada para os processos de revisão tarifária da concessão. Apesar do contato não apresentar de que forma a indenização deveria ser calculada, entendemos que deveria ser mantida a

mesma metodologia tarifária, uma vez que, caso o contrato não fosse interrompido, seria por meio da metodologia de fluxo de caixa do negócio que a concessionária seria remunerada. Importante

ressaltar que neste caso a indenização se deve ao fato de o contrato não seguir até o seu prazo previsto. Se isso ocorresse, devido a metodologia tarifária, ao final do contrato não haveria saldo

residual a ser indenizado. 


Justificativa
vide acima.

Arquivo
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Data 30/09/2021 18:10:32
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Questão 12.	Outras considerações

Contribuição

a.	Metodologia da indenização de ativos alinhada à metodologia de cálculo tarifário

b.	Limite da norma de referência, para não se tornar norma de regulação efetiva.

c.	Distinção entre o que deve ser considerado manutenção, daquilo que é investimento.

d.	Necessidade da implantação de um adequado controle patrimonial e contabilidade regulatória.

A Arsae-MG elaborou uma primeira versão de uma minuta de resolução normativa da agência sobre o tema da metodologia de cálculo de indenização de ativos, a ser posteriormente debatida para

aplicação aos seus regulados, após ajustes em função da norma de referência da ANA. Encaminhamos abaixo o texto da referida minuta. As principais referências de normas já existentes de agências

reguladoras sobre o tema foram as resoluções ANAC nº 533, de 7 de novembro de 2019, e ANTT nº 5.860, de 3 de dezembro de 2019.

MINUTA DE RESOLUÇÃO ARSAE-MG XX, DE XX DE xxxx DE 202X

Estabelece a metodologia de cálculo dos valores de indenização de investimentos não amortizados, vinculados a bens reversíveis ao Poder Concedente, em caso de vencimento ou de extinção

antecipada de concessões e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ? ARSAE-MG, no uso de

suas atribuições legais, atendendo a decisão da Diretoria Colegiada e,

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, especialmente o inciso III do art. 10-A, os incisos V e VI do § 1º do art. 29 e o art. 42;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, especialmente os incisos X e XI do art. 23, os artigos 35 a 39, o art. 42 e o art. 45;

CONSIDERANDO a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, especialmente o art. 11 e o inciso VI do § 2º do art. 13;

CONSIDERANDO a orientação OCPC 05 ? Contratos de Concessão, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, especialmente os itens 39, 71 e 72;

CONSIDERANDO que a transparência e o controle social são princípios fundamentais da Política Nacional de Saneamento, bem como da atuação das agências reguladoras, devendo nortear as

relações entre Poder Concedente e concessionário; e

CONSIDERANDO que o Poder Concedente deve ter pleno conhecimento de seus direitos e de suas obrigações financeiras relativas aos investimentos realizados pelo concessionário, decorrentes dos

contratos firmados,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer a metodologia de cálculo dos valores de indenização ao concessionário por investimentos em bens reversíveis ao Poder Concedente não amortizados até o término da concessão.

§ 1º A indenização de que trata o caput é devida tanto nos casos de extinção antecipada quanto no caso de advento do termo contratual.

§ 2º A reversibilidade do bem e o direito de indenização nos termos desta resolução independem das práticas contábeis adotadas pela concessionária.

Art. 2º São reversíveis ao Poder Concedente os bens indispensáveis à adequada prestação do serviço concedido e que dificilmente podem ser migrados para outras atividades, como os seguintes:

I ? Estações de tratamento de água e de esgoto;

II ? Barragens, sistemas de captação, adutoras, elevatórias, redes e reservatórios de água;

III ? Estações elevatórias, redes, ramais, coletores, interceptores e emissários de esgoto;

IV ? Ligações de água e de esgoto;
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V ? Estações de macromedição;

VI ? Poços tubulares profundos;

VII ? Válvulas e hidrantes;

VIII ? Equipamentos de controle e medição;

IX ? Demais equipamentos diretamente atrelados aos ativos reversíveis e indispensáveis à adequada prestação do serviço;

X ? Adiantamento para aquisição de servidões, terrenos ou incorporação de sistemas, desde que associados a ativos reversíveis;

XI ? Terrenos e instalações elétricas relativos a ativos reversíveis;

XII ? Obras em andamento relativas a ativos reversíveis;

XIII ? Direitos de uso referentes a canalização de cursos de água e intervenções em fundos de vale para viabilizar a implantação de interceptores de redes coletoras de esgotos.

Art. 3º Não são reversíveis:

I - Os bens utilizados pela concessionária em atividades administrativas;

II - Máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações elétricas não diretamente atrelados ou não necessários ao funcionamento e operação de ativos reversíveis, e que podem ser utilizados em

outras atividades;

III ? Veículos;

IV ? Bens de terceiros que estão sob a posse do concessionário por contratos de aluguel, arrendamento, leasing e outros que conferem à entidade o direito de uso de um ativo em troca de uma

contraprestação.

Parágrafo único. Os bens considerados não reversíveis permanecerão sob o controle do concessionário, que deles poderá dispor livremente, imediatamente após a extinção antecipada ou o término

do contrato de concessão ou de programa.

Art. 4º Não são indenizáveis, mesmo quando reversíveis:

I ? Bens e direitos recebidos pelo concessionário de forma gratuita ou adquiridos/construídos com recursos não onerosos, como subvenções governamentais ou recursos antecipados pelos usuários;

II ? Bens e direitos que deverão ser cedidos gratuitamente ao Poder Concedente nos termos do contrato de concessão ou de programa;

III ? Obras em andamento e outros custos pré-operacionais que não forem capazes de prover benefício econômico futuro à prestação dos serviços concedidos;

IV ? Parcela dos investimentos em bens reversíveis que extrapolar critérios de prudência definidos pelo regulador;

V ? Margem de receita de construção;

VI ? Ativos não associados ou não necessários para a prestação dos serviços concedidos;

VI ? Direitos de uso de linhas telefônicas e de servidões administrativas e outros de natureza similar.

Parágrafo único. Será descontado do valor indenizável eventual custo para reparar deterioração ou realizar qualquer correção a obras em andamento para torná-las passíveis de indenização.

Art. 5º No caso de ativos reversíveis que façam parte de sistemas compartilhados por dois ou mais municípios, serão observadas as seguintes regras, salvo quando disposto em contrário nos

instrumentos contratuais existentes entre as partes.

§ 1º Na hipótese de extinção contratual para todos os municípios que integram o sistema compartilhado, a indenização devida ao prestador será rateada entre os municípios proporcionalmente aos

volumes de água ou esgoto abrangidos pelo sistema em cada município, ou conforme acordado entre os titulares, no caso de alteração no compartilhamento do sistema.

§ 2º Na hipótese de extinção contratual para apenas um ou uma parte dos municípios que integram o sistema compartilhado, estes municípios serão responsáveis pelo pagamento de indenização

parcial ao prestador, proporcional aos volumes de água ou esgoto abrangidos pelo respectivo sistema nos municípios em questão, ou conforme acordado entre os titulares, no caso de alteração no

compartilhamento do sistema.

Art. 6º O valor da indenização será calculado a partir do custo de aquisição dos ativos reversíveis indenizáveis, apurado com base em registros contábeis e extracontábeis, atualizado pelo IPCA, e

deduzidos os valores já amortizados pelas receitas da concessão.

§ 1º Quando os valores forem apurados a partir de registros extracontábeis, tais registros serão consistidos com os registros contábeis.
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§ 2º A atualização pelo IPCA será aplicada desde a aquisição do ativo até a data do vencimento ou extinção antecipada da concessão.

§ 3º O cálculo dos valores já amortizados pelas receitas da concessão contemplará o período transcorrido até o mês anterior à assunção da operação pelo novo concessionário, caso esta ocorra até o

dia 15, ou até o mês da extinção do contrato, caso esta ocorra após o dia 15, e observará os seguintes critérios:

I ? Para períodos em que não houver informação de revisão tarifária anterior ou cláusula contratual que indique ou permita apurar os valores que já foram amortizados pelas receitas da concessão,

será considerada a aplicação, sobre o valor original dos ativos atualizado pelo IPCA, da taxa de depreciação ou amortização atrelada à vida útil adotada na contabilidade do prestador;

II ? A partir do momento em que houver informação contratual ou de revisão tarifária realizada pela Arsae-MG ou por outro regulador, que permita apurar os valores que já foram de fato amortizados

pelas receitas da concessão, a apuração será realizada com base nessas informações.

§ 4º No caso do inciso II do § 3º deste artigo, para os investimentos contemplados nos cálculos da última revisão tarifária, o cálculo pode partir do valor residual dos ativos reversíveis indenizáveis

constantes da base de ativos regulatória validada na referida revisão, considerando, da mesma forma, a atualização pelo IPCA e a dedução dos valores amortizados após a última revisão tarifária.

Art. 7º Calculado o valor da indenização conforme disposto no art. 6º, ainda poderão ser acrescidos ou deduzidos:

I - Valores referentes a eventuais desequilíbrios econômico-financeiros existentes e disposições contratuais e legais, como multas e ressarcimento de danos causados, conforme a modalidade de

extinção contratual incidente.

II ? Valores referentes a juros sobre obras em andamento, conforme regras definidas em resolução específica, que ainda não tenham sido alocados nas tarifas.

Art. 8º O prazo para pagamento da indenização e possíveis condições de parcelamento poderão ser negociados entre concessionário e Poder Concedente.

Parágrafo único. Na situação prevista no caput, ressalvadas disposições contratuais em contrário, o valor da indenização será corrigido pela taxa Selic acumulada da data xxxx até o pagamento.

Art. 9º Para fins de apuração dos valores de indenização devidos pelo Poder Concedente, o concessionário deverá apresentar à agência reguladora informações sobre os ativos da concessão,

contendo, no mínimo:

(...)

§ 1º A Arsae-MG poderá, sempre que necessário, requerer esclarecimentos e informações adicionais.

§ 2º Quando forem necessárias informações adicionais às recebidas rotineiramente, estas deverão ser entregues à agência reguladora em até xx dias úteis a partir da data da solicitação. 

§ 3º As informações apresentadas pelo concessionário que servirão de base para o cálculo definitivo da indenização poderão ser auditadas por um verificador independente contratado pelo Poder

Concedente, às suas custas.

§ 4º Os serviços a serem prestados pelo verificador independente de que trata o § 3º serão executados atendendo ao disposto nesta resolução e demais normas cabíveis.

Art. 10. O prestador deverá informar aos entes concedentes, em até 60 (sessenta) dias após a publicação de suas demonstrações financeiras anuais, o valor referente aos investimentos em bens

reversíveis não amortizados até 31 de dezembro do exercício anterior, calculado conforme disposto nesta resolução.

§ 1º As informações a serem prestadas aos Municípios com contrato em vigor deverão seguir, preferencialmente, o modelo do Anexo I - MODELO DE CARTA (CONTRATOS EM ANDAMENTO).

§ 2º As informações a serem prestadas aos Municípios com contrato vencido deverão seguir, preferencialmente, o modelo do Anexo II - MODELO DE CARTA (CONTRATOS VENCIDOS).

§ 3º Caso o prestador opte por prestar as informações em formato diferente do sugerido nos §§ 1º e 2º deste artigo, o formato escolhido deverá ser encaminhado à agência para homologação.

§ 4º As informações previstas neste artigo também deverão ser disponibilizadas aos entes concedentes sempre que solicitadas por estes.

Art. 11. Fica revogada a Resolução Arsae-MG 72, de 9 de julho de 2015.

Art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.


Justificativa
vide acima.

Arquivo
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