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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:23:38
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 1º Esta Norma de Referência dispõe sobre indicadores, padrões de qualidade, de eficiência, de eficácia e demais componentes da avaliação de desempenho da prestação dos serviços de

abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo a manutenção e a operação dos sistemas. 

Contribuição
Inserir esclarecimentos adicionais em Nota Técnica (NT).

Justificativa
Para todos os indicadores propostos, as metas apresentadas devem apresentar a metodologia e/ou referência técnica para a definição dos valores propostos. A fim de minimizar futuros problemas

com questionamentos acerca desses valores limite, sugere-se que seja publicada uma nota técnica com os detalhamentos e justificativas necessárias.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:23:59
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 3º Para os efeitos desta Norma de Referência, aplicam-se os seguintes conceitos e definições: 

Contribuição
Colocar as definições em ordem alfabética. Incluir definição para "evento exógeno ao prestador", "Desempenho agregado"," Linha de base"

Justificativa
Facilidade para encontrar as definições no decorrer da leitura e evitar entendimentos errôneos. As expressões devem ter sua definição presente nos conceitos, pois foram utilizadas pelo menos em 2

artigos e requer-se uma definição mais precisa e específica.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:24:54
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 3º, II. Entidade Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário: Órgão ou entidade a que o Titular tenha atribuído competências relativas à Regulação dos serviços,

caso integrante de sua estrutura administrativa, ou para o qual tenha delegado o exercício destas competências, caso órgão ou entidade integrante da administração de outro ente da Federação

Contribuição
Substituir o trecho "a que o Titular tenha atribuído" por "a que se tenha atribuído".

Justificativa
Do modo como a definição estava apresentada, estavam excluídos os casos em que há delegação da regulação via instrumento normativo com efeito amplo, para vários municípios, como é o caso da

Arsae-MG com a Copasa. Nesse exemplo, os titulares não atribuíram a delegação para a Arsae-MG, mas sim o Estado, por meio da lei de criação da agência.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:25:31
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 3º, VIII. Serviço de Esgotamento Sanitário: Serviço público constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao

transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reuso ou seu lançamento de forma

adequada no meio ambiente

Contribuição
Alterar de "reuso" para "reúso". Excluir trecho "desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente".

Justificativa
Correção. O trecho exclui o serviço de esgotamento estático da definição de esgotamento sanitário.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:26:17
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 3º, XII. Dimensão: Dimensão de análise da qualidade, eficiência e eficácia da prestação dos serviços que agrega um conjunto de critérios a serem mensurados pelos indicadores de desempenho

Contribuição
Substituir definição por "conjunto delimitado de aspectos de natureza similar relacionados à avaliação da prestação dos serviços, tais como qualidade, eficiência e eficácia, e que é composta por um ou

mais critérios de avaliação.

Justificativa
Incluir conceito teórico e evitar que o termo "dimensão" seja definido apenas por meio da citação de exemplos.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:26:47
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 3º, XIII. Critério: Descrição pormenorizada das dimensões, que agregam atividades e características da prestação de serviços, que pode ser mensurado por indicadores

Contribuição
Substituir "agregam" por "agrega".

Justificativa
O verbo em destaque tem como sujeito o termo "critério" (singular) e não o termo "dimensões" (plural).

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:27:40
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 3º, XIV. Indicador ou Índice: Resultado da razão entre informações, frequentemente produzidas pelo Prestador de Serviços, que expressa de forma quantitativa um critério ou característica da

prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário

Contribuição
Substituir definição por "variável que resume ou simplifica informações relevantes, tornam o fenômeno de interesse visível ou perceptível e é capaz de quantificar, avaliar e transmitir informações

relevantes".

Justificativa
Justificativas: (1) nem sempre o indicador é resultado de uma razão entre variáveis; há diversas fórmulas possíveis, não sendo adequado enumerá-las. (2) O conceito de indicador não deve depender

do órgão ou entidade que o produz; além dos prestadores de serviços, também é frequente seu uso por agências reguladoras, institutos de pesquisa e de ensino. (3) A definição proposta é neutra em

relação ao avaliador e ao objeto avaliado, e é mais abrangente. Referência: PEROTTO, E.; CANZIANI, R.; MARCHESI, R.; BUTELLI, P. Environmental performance, indicators and measurement

uncertainty in EMS context: a case study. Journal of Clean Production, v. 16, n. 4, p. 517-530, 2008.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:28:08
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. XVI. Informação Primária: Dado primário coletado pelo Prestador de Serviços como resultado de contagem, estimativa ou medição, transformados em representações unitárias e específicas a um

período de referência (intervalo temporal)

Contribuição
Excluir trecho "coletado pelo Prestador de Serviços como". Completar definição com "e a uma determinada área (abrangência espacial)".

Justificativa
O responsável pela coleta de um dado não interfere na sua classificação em primário ou secundário. É possível, por exemplo, que uma agência reguladora colete um dado primário em uma

fiscalização. É importante destacar que, além de uma base temporal, o dado primário também está associado a uma determinada área.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:28:48
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 3º, XVII. Conformidade das informações primárias: Indica o resultado, para o indicador, em função do nível de confiança da informação primária e do nível de exatidão da informação primária que

o compõe

Contribuição
Alterar o trecho de "Conformidade das informações primárias" para "Nota de certificação da informação".

Justificativa
A expressão "Nota de certificação da informação" é empregada nos relatórios e guias do Projeto Acertar.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:29:24
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 3º, XXII. Eficiência: Prestação de serviços de qualidade aos usuários, de acordo com as normas técnicas aplicáveis e os padrões satisfatórios, no prazo mais curto e com o menor custo possível

Contribuição
Alterar de "no prazo mais curto e com o menor custo possível" para "considerando a melhor relação entre resultados obtidos e recursos utilizados".

Justificativa
Segundo a NBR 24510/2010, a eficiência refere-se à relação entre o resultado alcançado e os recursos utilizados. Na minuta, a definição de eficiência está relacionada a menor custo, o que nem

sempre se aplica. Um exemplo é o indicador percentual de perdas de água, para o qual a redução progressiva está associada a custos marginais cada vez maiores. Com a redução progressiva das

perdas, chega-se em determinado nível para o qual os resultados obtidos não compensam os custos das ações para redução de perdas.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:29:46
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 3º, XXVI. Monitoramento: Acompanhamento regular com análise independente e individualizada de indicadores de desempenho, tendo em conta os objetivos fins e a periodicidade da coleta dos

respectivos dados

Contribuição
Substituir "regular" por "periódica".

Justificativa
Normalmente o termo "regular" é utilizado para se referir ao atendimento a regras e normas. Já o termo "periódica" é mais preciso para se referir a uma ação que se repete.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:30:21
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 3º, XXVII. Fiscalização Direta: Fiscalização caracterizada, obrigatoriamente, pela presença física de uma equipe de técnicos especializados no local em que se encontra o sistema de

abastecimento de água ou esgotamento sanitário

Contribuição
Completar com "com a finalidade de avaliar o cumprimento de requisitos para a adequada prestação dos serviços e outras determinações?. Alterar trecho de "uma equipe de técnicos" para "um ou

mais técnicos".

Justificativa
A simples presença de um fiscal no sistema não é suficiente para caracterizar a ação de fiscalização. O fiscal deve também executar procedimento definido previamente com o intuito de verificar se o

serviço é prestado de forma adequada. As fiscalizações também podem ocorrer com a presença de apenas um fiscal e não uma equipe.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:34:13
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 3º, XXVIII. Fiscalização Indireta: Fiscalização caracterizada pelo uso de indicadores de avaliação de desempenho da prestação dos serviços, proporcionando uma avaliação direta e contínua da

sua qualidade, eficiência e eficácia

Contribuição
Alterar definição para "Fiscalização caracterizada, obrigatoriamente, pela inspeção remota, ou seja, à distância, da prestação do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário com a

finalidade de avaliar o cumprimento de requisitos para a adequada prestação dos serviços e outras determinações".

Justificativa
(1) O uso de indicadores não é exclusivo da fiscalização indireta. Também pode ser utilizado na fiscalização direta. (2) A principal característica da fiscalização indireta não são as ferramentas

utilizados na fiscalização, mas sim a sua execução de forma remota.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:34:44
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 7º, § 2º. O desempenho dos Indicadores de Nível de Serviço deve ser mensurado com base na distância de seu resultado em relação à sua meta, permitindo avaliação objetiva e permitindo

conceder bonificação (penalidade) pelo cumprimento (descumprimento) das mesmas, podendo ter efeitos tarifários

Contribuição
Art. 7º, § 2º. O desempenho dos Indicadores de Nível de Serviço deve ser mensurado com base na distância de seu resultado em relação à sua meta, permitindo avaliação objetiva e permitindo

conceder bonificação (penalidade) pelo cumprimento (descumprimento) das mesmas, podendo ter efeitos tarifários. A aplicação de bonificação ou penalidade, apurada anualmente, deverá ser definida

pela Entidade Reguladora em regulamento próprio. 

Justificativa
É necessário estabelecer uma metodologia para a aplicação da bonificação e penalidade aplicada à tarifa. A aplicação de incentivos tarifários é feita anualmente na ARSESP através do IGQ - Índice

Geral da Qualidade. 

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:35:08
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 7º, § 3º. Sempre que a Prestação de Serviços for contratualizada, os Indicadores de Nível de Serviço devem compor contratos e seu desempenho deve ser utilizado para aferir o cumprimento de

marcos contratuais

Contribuição
Art. 7º, § 3º. Sempre que a Prestação de Serviços for contratualizada, os Indicadores de Nível de Serviço devem compor contratos e seu desempenho deve ser utilizado para aferir o cumprimento de

marcos contratuais a partir de sua implantação.

Justificativa
Os aditivos contratuais que a Arsesp recebeu em dez/2021 pode não conter indicadores de desempenho, eis que ainda não regulamentados pela ANA. É necessário deixar claro que a avaliação do

cumprimento ou descumprimento somente ocorrerá após novo aditamento contratual que os contemple.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:35:41
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 12. § 5º Para adoção de Indicador(es) Complementar(es) de Nível de Serviço, a Entidade Reguladora deverá elaborar nota ou parecer técnico justificando sua necessidade e qual critério será

medido pelo(s) indicador(es), bem como propor Padrões de Referência e avaliar os custos de obtenção das informações necessárias para utilização do(s) indicador(es) proposto(s)

Contribuição
Art. 12. § 5º Para adoção de Indicador(es) Complementar(es) de Nível de Serviço, a Entidade Reguladora deverá elaborar nota ou parecer técnico justificando sua necessidade e qual critério será

medido pelo(s) indicador(es), bem como a ficha do indicador, os padrões de referência e avaliar os custos de obtenção das informações necessárias para utilização do(s) indicador(es) proposto(s)

Justificativa
Ajuste no texto para maior clareza.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:36:02
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 13, § 2º O desempenho dos Indicadores de Eficiência e Sustentabilidade deve ser mensurado com base na distância de seu resultado em relação à sua meta, permitindo avaliação objetiva e

permitindo conceder bonificação (penalidade) pelo cumprimento (descumprimento) das mesmas, podendo ter efeitos tarifários

Contribuição
Substituir trecho "bonificação (penalidade) pelo cumprimento (descumprimento) das mesmas" por "bonificação pelo cumprimento ou penalidade pelo descumprimento".

Justificativa
Maior clareza do texto e aderência à redação técnica. A utilização da expressão "das mesmas" como pronome possessivo é inadequada.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:36:50
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 22, § 1º Na dimensão Contexto da Prestação dos Serviços:

Contribuição
Na dimensão Adesão aos Serviços

Justificativa
Como o Grupo de Indicadores de Contexto tem apenas uma dimensão (definida na minuta como Contexto da Prestação dos Serviços), parece haver maior harmonização com as estruturas dos

Grupos anteriores se os itens atualmente definidos como ´critérios´ fossem rebatizados como ´dimensões´

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:37:40
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 22, § 1º, II. Critério Acessibilidade Econômica

Contribuição
Na dimensão Acessibilidade Econômica

Justificativa
Como o Grupo de Indicadores de Contexto tem apenas uma dimensão (definida na minuta como Contexto da Prestação dos Serviços), parece haver maior harmonização com as estruturas dos

Grupos anteriores se os itens atualmente definidos como ´critérios´ fossem rebatizados como ´dimensões´

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:38:14
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 22, § 1º, III. Critério População Atendida

Contribuição
Na dimensão População Atendida

Justificativa
Como o Grupo de Indicadores de Contexto tem apenas uma dimensão (definida na minuta como Contexto da Prestação dos Serviços), parece haver maior harmonização com as estruturas dos

Grupos anteriores se os itens atualmente definidos como ´critérios´ fossem rebatizados como ´dimensões´

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:38:54
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 22, § 1º, IV. Critério Manancial

Contribuição
Na dimensão Manancial

Justificativa
Como o Grupo de Indicadores de Contexto tem apenas uma dimensão (definida na minuta como Contexto da Prestação dos Serviços), parece haver maior harmonização com as estruturas dos

Grupos anteriores se os itens atualmente definidos como ´critérios´ fossem rebatizados como ´dimensões´

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:39:24
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 22, § 1º, V. Critério Sistemas

Contribuição
Na dimensão Sistemas

Justificativa
Como o Grupo de Indicadores de Contexto tem apenas uma dimensão (definida na minuta como Contexto da Prestação dos Serviços), parece haver maior harmonização com as estruturas dos

Grupos anteriores se os itens atualmente definidos como ´critérios´ fossem rebatizados como ´dimensões´

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:43:04
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 24 § 2º, II. padrões adotados por outras Entidades Reguladoras

Contribuição
Art. 24 § 2º, II. padrões adotados pela Entidade Reguladora ou por outras Entidades Reguladoras

Justificativa
A Entidade reguladora pode possuir indicadores a ser incluídos como complementares, e seus estudos e padrões de referência foram baseados no contexto dos municípios regulados, e desta forma

podem e devem poder ser adotados, e não somente os padrões de outras Entidades Reguladoras.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:43:26
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 29. As   Metas   de  Desempenho   devem  estabelecer  e  refletir  objetivos  circunscritos  à   prestação  do 

serviço, considerando, em ordem crescente de prioridade:

I - 	metas prescritas legalmente para fins de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

Contribuição
Substituir o trecho "considerando, em ordem crescente de prioridade" por "conforme a seguinte ordem de prioridade, preferencialmente".

Justificativa
Nos moldes atuais, com a ordem crescente, parece que, equivocadamente, o inciso I é o de menor prioridade e o inciso VII é o de maior prioridade.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:43:50
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 30. As metas de redução de perdas de água na distribuição devem ser compatíveis com o estabelecido no ato do Ministério do Desenvolvimento Regional que regulamenta o Art. 50, inciso IV, da

Lei nº 11.445/2007.

Contribuição
Alterar caput para "As metas de redução de perdas de água na distribuição devem ser compatíveis com a Portaria nº 490/2021, ou instrumento complementar, que estabelece os procedimentos gerais

para o cumprimento do disposto no inciso IV do caput do art. 50 da Lei nº 11.445/2007.

Justificativa
A portaria que regulamenta o art. 50 da Lei n° 11.445/2007 já existe e, portanto, pode ser citada.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:44:08
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art.31. A elaboração ou atualização/revisão dos Planos Municipais ou Regionais de Saneamento Básico deve contemplar o conjunto de Indicadores de Nível de Serviço e de Eficiência e

Sustentabilidade e estabelecer suas Metas de Desempenho.

Contribuição
Rever exigência no artigo 31 e avaliar a pertinência de apresentá-la como recomendação.

Justificativa
A conexão entre os indicadores da norma de referência da ANA com os planos de saneamento é de extrema importância. Todavia, a exigência para que os titulares sigam obrigatoriamente o escopo

de indicadores e metas nos planos de saneamento pode ser interpretada como extrapolação do escopo das atribuições da ANA, ao definir normas de referência de regulação para os titulares. Talvez

seja interessante um posicionamento com perfil de "recomendar" em vez de "exigir" o emprego dos indicadores nos planos de saneamento.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:44:25
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 32. As Metas de Desempenho devem ser definidas de forma a não comprometer a Sustentabilidade Eco-nômico-Financeira da prestação dos serviços e não devem resultar em investimentos que

tenham im-pactos tarifários que ultrapassem a capacidade de pagamento dos usuários. Excluem-se dessa diretriz as metas definidas no Artigo 11-B, caput, da Lei 11.445/2007

Contribuição
Esclarecer ou recomendar um valor limite para a capacidade de pagamento dos usuários ou como ele deve ser definido ou diretrizes para sua definição. 

Justificativa
Detalhar a aplicação da norma

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico



Sistema de Participação Social nas Decisões da ANA Data: 15/02/2022
Hora: 16:55:05
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:45:06
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 38, § 1º  O Prestador de Serviços deve fornecer à Entidade Reguladora as informações primárias circunscritas à sua área de abrangência:

Contribuição
Alterar para "de forma individualizada para cada localidade atendida e de forma consolidada para cada município, mesmo no âmbito de Prestação Regionalizada".

Justificativa
A informação desagregada por localidade ou distrito municipal permite a identificação de melhorias em um nível mais específico do que a nível de município. Para os municípios que possuem mais de

um prestador para o mesmo tipo de serviço essa segregação também é útil.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:46:02
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 38, § 4º  Quando a informação requerida para o cálculo do indicador não for produzida pelo Prestador de Serviços por superar o âmbito da prestação de serviço, a Entidade Reguladora deve

realizar a coleta diretamente junto ao sistema ou órgão competente

Contribuição
Art. 38, § 4º Quando a informação requerida para o cálculo do indicador não for produzida pelo Prestador de Serviços por superar o âmbito da prestação de serviço, a Entidade Reguladora deve

realizar a coleta diretamente junto ao sistema ou órgão competente, exceto quando a informação se referir especificamente a atividade do prestador

Justificativa
As informações de volume outorgado, licenças, outorgas, planos amostrais estão disponíveis diretamente aos prestadores, entretanto pode haver certa dificuldade na obtenção destes dados

diretamente com o outro sistema ou órgão competente por ausência de tecnologia ou de processamento da Entidade Reguladora. O SISAGUA disponibiliza a amostragem de qualidade de água em

apenas um único arquivo de 13gb para o país todo. Entidades Reguladoras podem ter dificuldade de obter a informação.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico



Sistema de Participação Social nas Decisões da ANA Data: 15/02/2022
Hora: 16:55:05

Relatório de Contribuições Recebidas Página: 30/72

Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:46:35
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 40. O Prestador de Serviços deve fornecer as informações primárias a Entidade Reguladora até 31 de maio do ano seguinte.

Contribuição
Art. 40. O Prestador de Serviços deve fornecer a Entidade Reguladora as informações operacionais até 31 de março do ano seguinte, e as informações primárias financeiras até 31 de maio do ano

seguinte

Justificativa
As informações operacionais já são atualmente disponibilizadas neste prazo ou antes, e assim respeita o prazo da CVM para as informações financeiras. Com isso, há prazo razoável para a realização

das auditorias de exatidão e produção do Relatório.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:47:24
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 41, Parágrafo único.  Os procedimentos relacionados a auditoria e certificação das informações primárias devem seguir a metodologia instituída pela Portaria MDR nº 719 de 12 de dezembro de

2018

Contribuição
 Necessidade de esclarecimento

Justificativa
Dúvidas: (i) Como deverão ser tratadas as informações da resolução que não estão no escopo na metodologia Acertar, em termos dos relatórios de certificação (parecer de verificação)? (ii) O MDR vai

ajustar os guias de auditoria e de melhores práticas? (iii) Ou as agências devem realizar as certificações apenas para as informações atualmente contempladas nos guias?

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:48:20
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 42. Os resultados da verificação da conformidade das informações primárias deverão compor um parecer de verificação indicando as não conformidades encontradas e suas consequências

regulatórias

Contribuição
Substituir "parecer de verificação" por "relatório de certificação".

Justificativa
Seguir nomenclatura utilizada na Portaria MDR nº 719/2018, que institui metodologia para auditoria e certificação de informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS),

relacionada aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:48:43
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 42, Parágrafo único.  Os pareceres de verificação deverão ser tornados públicos no Relatório de Avaliação de Desempenho da Prestação dos Serviços

Contribuição
Substituir "parecer de verificação" por "relatório de certificação".

Justificativa
Seguir nomenclatura utilizada na Portaria MDR nº 719/2018, que institui metodologia para auditoria e certificação de informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS),

relacionada aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:48:58
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 43. A Entidade Reguladora pode contratar verificador independente para apoiá-la na verificação da conformidade das informações primárias, bem como na elaboração do respectivo parecer de

verificação.

Contribuição
Substituir "parecer de verificação" por "relatório de certificação".

Justificativa
Seguir nomenclatura utilizada na Portaria MDR nº 719/2018, que institui metodologia para auditoria e certificação de informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS),

relacionada aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:49:23
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art.45, III. por bloco de Prestação Regionalizada, sempre que for o caso, para fins de avaliação das metas de desempenho e avaliação contratual

Contribuição
Alterar de "bloco de Prestação Regionalizada" para "região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião; unidade regional de saneamento básico, bloco de referência; ou por meio de

consórcios públicos".

Justificativa
Descrever conforme definição apresentara no art. 3º, inciso IV.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:49:51
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 45, § 2º  Para o caso de Prestação Regionalizada, para efeito da avaliação das metas de desempenho, os indicadores devem ser calculados pela média aritmética dos indicadores apurados em

cada município atendido

Contribuição
Substituir "média aritmética" por "média ponderada" 

Justificativa
A representatividade de um município deve ser levada em conta no caso da prestação regionalizada. Para a ponderação pode ser utilizado o número de economias ativas, como sugestão.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:50:32
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art.47, III. se devido a motivos não circunscritos ao Prestador de Serviços, a Entidade Reguladora deverá excluir o indicador da análise e indicar: ?Não avaliado por motivos externos ao Prestador de

Serviços?

Contribuição
Art.47, III. se devido a motivos não circunscritos ao Prestador de Serviços, a Entidade Reguladora irá avaliar o impacto no indicador, e poderá excluir o indicador da análise e indicar: ´Não avaliado por

motivos externos ao Prestador de Serviços´

Justificativa
Nem todo motivo não circunscrito ao prestador pode ser utilizado por ele como justificativa do não cumprimento de determinada meta, e cabe a entidade reguladora validar ou não.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 15:50:59
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 50. A publicação e divulgação do Relatório deve ser anual e referente às informações consolidadas na data-base de 31 de dezembro, ocorrendo até no máximo o dia 30 de setembro do ano

seguinte.

Contribuição
Alterar de "até no máximo o dia 30 de setembro" para "até no máximo o dia 31 de dezembro".

Justificativa
A publicação dos relatórios deve estar sincronizada com os prazos para as certificações, uma vez que estas vão ser componentes dos resultados. Vide cronograma de ciclos Acertar. 

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico



Sistema de Participação Social nas Decisões da ANA Data: 15/02/2022
Hora: 16:55:05

Relatório de Contribuições Recebidas Página: 39/72

Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:00:18
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art. 52. A Entidade Reguladora deverá enviar o Relatório e os resultados dos indicadores à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, em periodicidade anual, na data-base de 31 de

dezembro, até no máximo o dia 30 de setembro do ano seguinte

Contribuição
Alterar de "até no máximo o dia 30 de setembro" para "até no máximo o dia 31 de dezembro".

Justificativa
A publicação dos relatórios deve estar sincronizada com os prazos para as certificações, uma vez que estas vão ser componentes dos resultados. Vide cronograma de ciclos Acertar. 

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:01:20
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
Art.53, § 1º  O 1º (primeiro) Relatório de Avaliação de Desempenho da Prestação dos Serviços deverá ser publicado ao menos com o subconjunto dos indicadores que conste do Sistema Nacional de

Informações sobre Saneamento (SNIS), com data-base do ano anterior

Contribuição
Art.53, § 1º O 1º (primeiro) Relatório de Avaliação de Desempenho da Prestação dos Serviços, a ser publicado em setembro do ano seguinte à data de publicação desta norma, deverá conter ao

menos com o subconjunto dos indicadores que conste do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), com data-base do ano anterior para o Grupo Padrão de indicadores da

Metodologia ACERTAR

Justificativa
O conjunto de indicadores do SNIS possui mais de 80 indicadores, tornando-se pouco prática e precisa a avaliação de todos. Em contrapartida, observa-se grande envolvimento dos reguladores no

acompanhamento e certificação do conjunto de 14 indicadores do SNIS que estão sendo acreditados pela Metodologia ACERTAR e que permitem extrapolar avaliação da qualidade dos serviços. Não

ficou claro se a publicação do primeiro relatório seria em setembro de 2023 ou em setembro de 2024. O caput informa que a validação de desempenho deve ser implementada em 1 ano, mas não

deixa claro quanto à publicação do relatório. Talvez a informação do primeiro relatório seja mais apropriada no art. 52.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:03:05
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO - 

NdS 01: Índice de economias residenciais atendidas com rede de abastecimento de água na área de abrangência do prestador de serviços


Contribuição
FORMA DE OBTENÇÃO: A ficha cita como fonte o cadastro do município, mas obter essas informações pode não ser trivial e uma segunda opção de fonte poderia garantir o cálculo do indicador para

situações em que a base não seja fornecida, como os levantamentos do Instituto de Estatísticas Estadual (SEADE-SP), por exemplo;

No nome dos indicadores NdS 01, NdS 02 e NdS 03, remover trecho ´na área de abrangência do prestador de serviços´. No campo ´informações´ dos indicadores NdS 01, NdS 02 e NdS 03, excluir o

termo "pleno". Nas observações, no item sobre ´Atendimento por métodos alternativos´, no inciso ii, alterar para ´soluções individuais autorizadas pela Entidade Reguladora em áreas que não se

enquadram na diretriz acima e na ausência de redes públicas, para os serviços de abastecimento de água ou de coleta e tratamento de esgoto, na área de abrangência do prestador de serviços´.


Justificativa
Domicílios: cadastro do município, Instituto Estadual de Estatísticas ou IBGE.

Todos os indicadores são apurados na área de abrangência do prestador de serviço. Portanto, não é necessário especificar no nome dos indicadores. No contexto de definição da informação, o termo

?funcionamento? tem caráter dicotômico: funciona ou não funciona. Por isso não é conveniente qualificar o funcionamento muito menos insinuar que poderia haver uma gradação no funcionamento.

No texto original da minuta, a expressão ?por ela autorizada? não deixa claro se a autorização é do regulador ou do prestador de serviços. Por isso sugere-se usar a expressão ?autorizadas pela

Entidade Reguladora?. Há outros trechos da minuta de norma de referência nos quais isso também acontece e para os quais também se aplica esta contribuição.


Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:03:50
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO - NdS 02: Índice de economias residenciais atendidas com rede coletora de esgoto na área de abrangência do prestador de

serviços

Contribuição
FORMA DE OBTENÇÃO: A ficha cita como fonte o cadastro do município, mas obter essas informações pode não ser trivial e uma segunda opção de fonte poderia garantir o cálculo do indicador para

situações em que a base não seja fornecida, como os levantamentos do Instituto de Estatísticas Estadual (SEADE-SP), por exemplo;

No campo ?observações?, em ?interface com outros indicadores?, remover trecho ?a comparação entre estes indicadores revela a cobertura dos serviços de tratamento de esgotos?. Em vez disso,

usar o trecho ?a comparação entre estes indicadores revela a proporção de domicílios com coleta e sem tratamento de esgoto?.


Justificativa
Domicílios: cadastro do município, Instituto Estadual de Estatísticas ou IBGE.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:04:15
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO - NdS 03: Índice de economias residenciais atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na área de abrangência do

prestador de serviços 

Contribuição
FORMA DE OBTENÇÃO: A ficha cita como fonte o cadastro do município, mas obter essas informações pode não ser trivial e uma segunda opção de fonte poderia garantir o cálculo do indicador para

situações em que a base não seja fornecida, como os levantamentos do Instituto de Estatísticas Estadual (SEADE-SP), por exemplo

Justificativa
Domicílios: cadastro do município, Instituto Estadual de Estatísticas ou IBGE.

O termo cobertura geralmente refere-se à proporção da população (ou dos domicílios) que têm rede coletora à disposição para conexão do imóvel, independentemente da existência de ligação. Esse

conceito não condiz com a diferença entre os indicadores NdS02 e NdS03.


Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:05:28
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO - NdS 04: Continuidade do serviço de abastecimento de água

Contribuição
A expressão ?intermitência prolongada? e ?interrupções? devem ser precisamente definida a fim de evitar inferência pelos prestadores de serviço, reduzindo a eficácia do indicador. A precisão das

informações primarias pode ser de difícil obtenção e registro pelo prestador de pequeno porte ou pequenos municípios, causando subnotificação de ocorrências. Entretanto em municípios com

telemetria em setores e subsetores de distribuição este monitoramento é permanente e de relativa facilidade na verificação de processo e precisão pela entidade reguladora. Isso posto, o município

bem medido tende a ser penalizado e o mau medido bonificado, portanto a sugestão é de estabelecer uma metodologia clara para a obtenção desta informação. Como recomendação é que todo o

município tenha monitoramento permanente de pressão com registros digitais de forma autônoma.

Na definição, substituir ?não é intermitente? por ?é contínuo?. Na seção de informações, na definição da variável ?Quantidade de economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas

(economias)?, adicionar ao final o trecho ?que causam racionamento ou rodízio?.


Justificativa
Ajuste textual. Além de deixar claro, como no SNIS, que as interrupções prolongadas estão associadas a racionamento e rodízio, é importante menção objetiva ao que caracteriza um racionamento ou

rodízio. A norma pode avançar nesse sentido, pois, do modo como o SNIS coloca, há margem para dúvidas na compreensão da informação.

Arquivo
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:06:13
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO - NdS 05: Extravasamentos de esgoto por extensão de rede coletora de esgoto 

Contribuição
Na seção de informações, na definição da variável ?Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados?, adicionar ao final o trecho ?Não são considerados eventos de extravasamento em

elevatórias de esgoto.? No campo ?observações?, em ?comprimento total médio?, substituir ?anterior ao mesmo? por ?anterior?.

Justificativa
O indicador foi construído com base no indicador utilizado pela ADASA, no entanto não se enfatizou que não são considerados extravasamentos em elevatórias de esgoto. Ajuste textual.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico



Sistema de Participação Social nas Decisões da ANA Data: 15/02/2022
Hora: 16:55:05

Relatório de Contribuições Recebidas Página: 46/72

Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:18:48
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO - NdS 06: Reclamações dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

Contribuição
A reclamação por falta ou qualidade da reposição de pavimento é tema sensível em todos os municípios

Justificativa
INFORMAÇÔES:

? Relativas a solicitações de serviços: atraso na religação de ligações cortadas, atraso na execução de ligação

nova, atraso no conserto de rede ou de ramal ou de cavalete, atraso no reparo de vazamento na rede e reposição de pavimento decorrente de serviços do prestador.


Arquivo
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:19:35
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO - NdS 07: Incidência das análises de coliformes totais no padrão estabelecido

Contribuição
A Arsesp possui um indicador que aborda os 5 parâmetros básicos dos ensaios de qualidade da agua na saída do tratamento, que está regulamentado e pode ser utilizado como exemplo

(http://www.arsesp.sp.gov.br/LegislacaoArquivos/ldl11552021.pdf), outra forma seria a média aritmética do indicador para cada parâmetro básico (5).

Outra alternativa para abordagem na agua distribuída:

A expressão ?plano de amostragem? é condizente com as definições utilizadas no anexo XX da Portaria de Consolidação nº 005/2017 do Ministério da Saúde, que dispões sobre procedimentos de

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. O monitoramento apenas do parâmetro coliformes totais pode promover uma falsa impressão de

boa qualidade da água distribuída. Do ponto de vista do plano de amostragem, a não realização das análises mínimas pode mascarar distribuição de água fora dos padrões. Em relação aos

parâmetros turbidez e cloro, o monitoramento conjunto com coliformes totais faz-se importante devido ao efeito escudo. Um falso negativo para coliformes totais pode ser observado em casos de alta

turbidez da água. Considerando que a qualidade da água entregue ao consumidor é mais bem representada pela água na distribuição, recomenda-se considerar apenas as amostras de água

coletadas na rede e reservatórios da distribuição e desconsiderar as amostras na saída das unidades de tratamento de água. Ademais, as frequências de amostragem na distribuição e na saída do

tratamento podem ser muito diferentes, trazendo vieses para o indicador. Segundo o anexo XX da Portaria de Consolidação nº 005/2017, por exemplo, a frequência de monitoramento de parâmetros

de rotina na saída do tratamento de mananciais superficiais é ?a cada 2 horas? (tabela 13) enquanto a frequência de monitoramento na distribuição em municípios com até 5 mil e 10 mil habitantes

são de 5 e 10 análises por mês, respectivamente.


Justificativa
 O indicador é muito conservador para o desempenho do tratamento da água quando se apoia apenas na avaliação de Coliformes. O indicador deveria ser composto pelos parâmetros básicos

(Turbidez, cor, CLR, Coliformes, Flúor) que já são monitorados nos laudos pelo prestador enviados ao SISAGUA.

Arquivo
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Data 15/02/2022 16:20:34
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO - NdS 08: Incidência das análises de DBO das águas residuárias na saída do tratamento no padrão estabelecido

Contribuição
O indicador pode ser a média aritmética do indicador proposto para cada parâmetro do licenciamento. 

 Detalhar a aplicação da norma. A expressão ?linha de corte? não está definida na minuta de norma de referência e pode gerar equívoco na interpretação. A Resolução Conama nº 430/2011 e

algumas normas estaduais adotam uma meta percentual para redução de DBO alternativamente ao cumprimento da concentração limite. Seria importante adequar o indicador para considerar também

o percentual de remoção como alternativa. A Resolução Conama nº 420/0009 dispõe que se o efluente for lançado/infiltrado no solo, quem lançá-lo deverá garantir que não ocorra contaminação do

solo e das águas subterrâneas.


Justificativa
Na seção ?informações?, para a descrição da informação sobre ?Quantidade de amostras analisadas para aferição de DBO com resultado dentro do padrão?, especificar se as medições de DBO

devem atender apenas aos padrões de lançamento ou se devem cumprir também os padrões do corpo receptor. Nas observações, na condição necessária, substituir o trecho ?reporte cumprimento

inferior à linha de corte estabelecida? por ?não satisfaça a condição necessária para avaliação do indicador?. Na seção ?informações?, na variável ?Quantidade de amostras analisadas para aferição

de DBO com resultado dentro do padrão na saída do tratamento?, alterar definição para ?Quantidade total no período de referência, de amostras coletadas na saída do sistema de tratamento de

esgoto para aferição do teor ou do percentual de redução de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20) nas águas residuárias, cujo resultado da análise ficou dentro do padrão determinado pelo

órgão ambiental responsável.? Na seção ?observações?, em ?Adequações para diferentes tipos de tratamento de esgotos?, acrescentar o trecho ?(iv) para disposição em solo, substitui-se o indicador

pelo monitoramento de contaminação do solo e das águas subterrâneas?.

Arquivo
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:20:56
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE NÍVEL DE SERVIÇO - 

NdS 09: Índice de perdas de água na distribuição por ligação

Contribuição
Nas observações, inserir como condições necessárias o atingimento de no mínimo 80% de micromedição de volume e, simultaneamente, no mínimo 80% de macromedição de volume.

Justificativa
Assegurar exatidão dos valores calculados do indicador.

Arquivo
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:21:17
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE - E&S 01: Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado 

Contribuição
Alterar indicador. Alterar o nome do indicador para ?Índice de micromedição relativo ao volume consumido?; alterar definição para ?Fração do volume consumido que passou por medição?; e alterar

fórmula para [Volume de água micro medido] / ([Volume de água consumido] - [Volume de água tratada exportado]) x 100%.

Justificativa
O indicador proposto na minuta sofre grande influência do índice de perdas. Quanto maior o índice de perdas, menor a micromedição em relação ao volume distribuído. Por isso sugere-se que o

percentual de micromedição seja calculado em relação ao volume total consumido. Assim não será afetado pelo índice de perdas.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Data 15/02/2022 16:21:53
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE - E&S 02: Índice de macromedição de água produzida 

Contribuição
É recomendável a ANA escrever uma instrução normativa orientando a forma de realização da estimativa do volume produzido, quando da inexistência de medidores de vazão.

Justificativa
É recomendável a ANA escrever uma instrução normativa orientando a forma de realização da estimativa do volume produzido, quando da inexistência de medidores de vazão.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Data 15/02/2022 16:22:16
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE - E&S 03: Duração média dos reparos de extravasamentos de esgoto

Contribuição
Tornar a comparação de desempenho entre municípios mais interpretável pelos usuários. 

Extravasamentos volumosos de curta duração as vezes são potencialmente mais danosos que extravasamentos pequenos de longa duração. O ideal seria expressar o indicador em termos de volume

de esgoto, embora seja conhecida a dificuldade de realizar essa medição com confiança.


Justificativa
Acrescentar um multiplicador por 100 na fórmula  

Alterar o nome do indicador para ?Percentual do volume de esgoto extravasado?; 

alterar definição para ?Fração do volume de esgoto coletado que foi extravasado?; e 

alterar fórmula para [Volume de esgoto extravasado] / ([Volume de esgoto coletado]) x 100%.


Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico



Sistema de Participação Social nas Decisões da ANA Data: 15/02/2022
Hora: 16:55:05

Relatório de Contribuições Recebidas Página: 53/72

Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:22:46
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE - E&S 06: Índice de consumo de energia elétrica normalizado no sistema de esgotamento sanitário

Contribuição
No nome do indicador, alterar de ?sistema de esgotamento sanitário? para ?sistema de coleta de esgoto?.

Justificativa
Como a energia mensurada é apenas no sistema de coleta, vale a pena deixar claro no nome do indicador. 

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:25:38
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE - E&S 07: Índice de utilização do volume de água captado outorgado

Contribuição
Nos padrões de referência, alterar a faixa de valores do padrão A para 80 a 100; alterar o padrão B para 60 a 80; e alterar o padrão C para < 60. Nas observações, nas condições de rateio,

acrescentar ?O indicador do município deve ser calculado pela soma das informações?.

Justificativa
Entende-se que mesmo que os percentuais de volume captado estejam acima de 90% do volume outorgado, a situação ainda é satisfatória e o prestador de serviços não deveria ser penalizado (nem

receber o padrão B). No texto da NR, está definido que os indicadores devem ser calculados por município. Entretanto, as condições de rateio apresentadas não descrevem como deve ser feito o

cálculo agregado do indicador para o município.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Data 15/02/2022 16:28:33
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE - E&S 08: Índice de Estações de Tratamento de Água (ETA) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) com

licenciamento ambiental regular

Contribuição
Na descrição das informações que compõem o indicador, especificar se a conformidade com as exigências do órgão de controle ambiental se restringe à existência de licença (ou instrumento similar)

ou se estende ao cumprimento de condicionantes ambientais que porventura integrem as licenças. Utilizar um indicador para ETE e outro indicador para ETA. Alterar o perfil do indicador para que seja

adotado como indicador de contexto.

Justificativa
Necessidade de especificação das informações. Separá-los torna o indicador mais apropriado para tomada de decisão. Não se trata de atuação direta do regulador.

Arquivo
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:28:51
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE - E&S 11: Índice de perdas de faturamento de água

Contribuição
Na seção ?padrão de referência?, sugere-se a flexibilização das metas, uma vez que os valores adotados parecem muito restritivos.

Outra solução seria a excluir o indicador ? E&S 11: Índice de perdas de faturamento de água?. O indicador ?percentual de perdas de faturamento? é muito parecido com o indicador ?percentual de

perdas de água?. A principal diferença entre eles ocorre quando a estrutura tarifária do prestador prevê a cobrança referente a um volume mínimo virtual (em geral de 6m3 ou de 10m3), mesmo que o

consumo real tenha sido menor. Nesses casos as perdas de faturamento tendem a ser ligeiramente menores que as perdas de água. Em resumo, o uso do indicador perdas de faturamento não

agrega informações adicionais relevantes e pode ser suprimido.


Justificativa
Como referência, a meta do PLANSAB para o indicador percentual de perdas de água na distribuição para 2033 é de 31% enquanto a meta proposta é de 16%. Apesar de serem indicadores

diferentes, os valores geralmente são próximos, principalmente no caso de estruturas tarifárias que não têm volume mínimo como referência para faturamento.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico



Sistema de Participação Social nas Decisões da ANA Data: 15/02/2022
Hora: 16:55:05

Relatório de Contribuições Recebidas Página: 57/72

Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:29:14
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE - E&S 12: Índice de evasão de receitas

Contribuição
Alteração de indicador. A proposta do novo indicador é calcular a divisão do saldo de Contas a Receber de Longo Prazo, limitado entre 360 dias e 720 dias, pela Receita Operacional Direta Total

(FN001), possibilitando a comparação da inadimplência entre os prestadores. Nova Informação: Contas a Receber de Longo Prazo ? entre 360 dias e 720 dias ? (R$ em 31 de dezembro) e FN001:

Receita Operacional Direta Total (R$/ano).

Justificativa
Atualmente, existem no Snis outros indicadores que tratam a questão da inadimplência, mas a análise dos mesmos demonstrou algumas inconsistências: (i) Índice de Evasão de Receitas (IN029):

apresenta valores negativos, o que implica níveis de arrecadação superiores aos de faturamento, sugerindo problemas de construção do indicador; (ii) Dias de Faturamento Comprometidos com

Contas a Receber (IN054): não fixa o período do Contas a Receber, o que gera grande disparidade entre os valores informados pelos prestadores.

Arquivo
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Data 15/02/2022 16:29:44
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE CONTEXTO - CTX 08: Incidência das análises de concentração de DBO da água bruta captada dentro dos padrões estabelecidos pelo

enquadramento

Contribuição
Na seção ?observações?, em ?Ausência de plano amostral?, substituir ?plano amostral? por ? plano de amostragem?.

Justificativa
A expressão ?plano de amostragem? é condizente com as definições utilizadas no anexo XX da Portaria de Consolidação nº 005/2017 do Ministério da Saúde, que dispões sobre procedimentos de

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:30:28
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE CONTEXTO - CTX 09: Índice de intensidade de uso do manancial superficial

Contribuição
Na seção ?informações?, em ?disponibilidade hídrica superficial?, caso pertinente, indicar ?nos casos em que os órgãos gestores adotam a Q7,10 como vazão mínima de referência, ainda assim

deverá ser utilizada a Q95%?.

Justificativa
Detalhar a aplicação da norma.

Arquivo
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Data 15/02/2022 16:30:42
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE CONTEXTO - CTX 10: Índice de dias com a continuidade do abastecimento comprometida por eventos exógenos ao prestador

Contribuição
Na definição do indicador e na descrição das informações, remover o trecho ?por determinação da entidade reguladora?.

Justificativa
A determinação da entidade reguladora não é o único favor que determina a paralisação do abastecimento de água. Há outros fatores que podem provocar a paralisação sem depender de

determinação da entidade reguladora. As próprias variáveis externas são quem impõem ao prestador a paralisação do sistema, e não a entidade reguladora.

Arquivo
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:31:15
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE CONTEXTO - CTX 11: Índice de setorização da rede de distribuição de água

Contribuição
Nas informações, em ?dias com a continuidade do abastecimento de água comprometida?, especificar qual o nível de comprometimento deve ser considerado para a contagem de dias. Situações com

o comprometimento de apenas parte das captações, comprometimento parcial da rede de distribuição ou ainda paralisações em estações de tratamento e elevatórias que não impliquem em falta de

água para os usuários também devem ser consideradas para a contagem dos dias?

Justificativa
Detalhar a aplicação da norma.

Arquivo
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:31:32
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE CONTEXTO - CTX 12: Densidade de economias de água por ligação

Contribuição
No nome do indicador, substituir a expressão ?capacidade efetiva potencial? por ?capacidade instalada?.

Justificativa
Os termos ?efetivo? e ?potencial? podem geral interpretação equivocada. Já a capacidade instalada corresponde à vazão máxima que o sistema pode fornecer nas condições atuais, podendo,

inclusive, ser diferente da vazão máxima estipulada em projeto.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:31:49
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE CONTEXTO - CTX 13: Índice de utilização da capacidade efetiva potencial das unidades de tratamento de água

Contribuição
No nome do indicador, substituir ?das unidades de tratamento de água? por ?dos sistemas produtores?. Nas informações, em ?capacidade efetiva potencial?, substituir a ?capacidade efetiva potencial

da unidade de tratamento de água? por ?capacidade instalada do sistema produtor?.

Justificativa
A capacidade de produção depende não só das estações de tratamento, mas também da disponibilidade hídrica nos mananciais e dos conjuntos de captação e de adução. A capacidade de produção

depende não só das estações de tratamento, mas também da disponibilidade hídrica nos mananciais e dos conjuntos de captação e de adução.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:32:07
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE CONTEXTO - CTX 14: Índice de utilização da capacidade efetiva potencial de reservação de água distribuída

Contribuição
Alterar indicador. Alterar o nome do indicador para ?Coeficiente de reservação?; alterar definição para ?fração do volume médio diário distribuído que pode ser reservado?; e alterar fórmula para

[volume útil dos reservatórios] / [volume médio diário distribuído] x 100%. No nome do indicador, substituir a expressão ?capacidade efetiva potencial de reservação de água distribuída? por

?capacidade instalada dos reservatórios do sistema de distribuição?. Na definição do indicador, remover trecho ?pela estação de água?. Nas informações, na definição da capacidade útil, remover o

trecho ?diariamente, conforme a capacidade útil total da unidade de tratamento de água?.

Justificativa
Nos moldes atuais os valores calculados para o indicador tendem a ficar em patamar acima de 100%, uma vez que os reservatórios de distribuição são dimensionados para comportar cerca de um

terço do volume distribuído referente ao dia de maior consumo projetado. Com os valores predominantemente acima de 100%, a interpretação intuitiva do indicador fica prejudicada. Por isso sugere-se

inverter a posição do numerador com o denominador a fim de resultar em valores, em geral, na faixa de zero a 100% e com vínculo direto a parâmetros de projeto. Os termos ?efetivo? e ?potencial?

podem geral interpretação equivocada. Já a capacidade instalada corresponde ao volume máximo que os reservatórios podem armazenar nas condições atuais, podendo, inclusive, ser diferentes dos

volumes máximos estipulados nos projetos dos reservatórios. Não deve ser feita menção à estação de tratamento de água para reduzir o risco de considerar, equivocadamente, os tanques de

contato/desinfecção como reservatórios de água tratada. Estas são unidades com projetos e objetivos distintos. A capacidade útil total de reservação não muda com o passar dos dias. Por isso é

desnecessário especificar ?diariamente?. Por outro lado, recomenda-se que não seja feita menção à estação de tratamento de água para reduzir o risco de considerar, equivocadamente, os tanques

de contato/desinfecção como reservatórios de água tratada. Estas são unidades com projetos e objetivos distintos.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:32:22
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
FICHAS DOS INDICADORES - INDICADOR DE CONTEXTO - CTX 15: Índice de utilização da capacidade efetiva potencial de ETEs

Contribuição
No nome do indicador e na informação referente à capacidade, substituir a expressão ?capacidade efetiva potencial? por ?capacidade instalada?.

Justificativa
Os termos ?efetivo? e ?potencial? podem geral interpretação equivocada. Já a capacidade instalada corresponde à vazão máxima que as ETEs podem receber nas condições atuais, podendo,

inclusive, ser diferente das vazões máximas estipuladas em projeto.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:32:47
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (Utilize esta opção para contribuições, dentro do tema, que não se enquadrem nos itens acima)

Contribuição
CTX 16: Índice de cobertura dos domicílios com rede de abastecimento de água

Descrição: Percentual de economias com rede de abastecimento de água na área de abrangência do prestador de serviços

Formula: (Quantidade de economias residenciais ativas de água + Quantidades de Economias residenciais Inativas de Água + Quantidade de Economias Residenciais com Disponibilidade de

Abastecimento de Água) / (Quantidade de domicílios residenciais existentes na área de abrangência do prestador de serviços)

Interface com outro(s) indicador(es):NdS01

Economias: Cadastro comercial do prestador e mapeamento de economias residenciais em sua área de abrangência (sede e localidades urbanas, áreas rurais, remotas e núcleos urbanos informais

consolidados) 

 Domicílios: cadastro do município, Instituto Estadual de Estatísticas ou IBGE, o que a Entidade Reguladora entender mais preciso.


Justificativa
Criação de novo indicador de contexto. O acompanhamento deste indicador contribui para explicar o avanço da rede de cobertura executada pelo prestador de serviço, que não necessariamente

contribuiu para o avanço do atendimento, identificando o número de economias ainda sem conexão na rede mas que possuem disponibilidade.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:37:26
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (Utilize esta opção para contribuições, dentro do tema, que não se enquadrem nos itens acima)

Contribuição
CTX 17: Índice de Cobertura dos domicílios com Coleta de Esgoto

Descrição: Percentual de economias com disponibilidade de acesso ao sistema público de coleta de esgotos na área de abrangência do prestador de serviços 

Formula: (Quantidade de economias residenciais ativas com coleta de Esgoto + Quantidades de Economias residenciais Inativas com coleta de Esgoto + Quantidade de Economias residenciais com

Disponibilidade de conexão à coleta de esgotos) / (Quantidade de domicílios residenciais existentes na área de abrangência do prestador de serviços)

Interface com outro(s) indicador(es):NdS02 

Economias: Cadastro comercial do prestador e mapeamento de economias residenciais em sua área de abrangência (sede e localidades urbanas, áreas rurais, remotas e núcleos urbanos informais

consolidados) 

 Domicílios: cadastro do município, Instituto Estadual de Estatísticas ou IBGE, o que a Entidade Reguladora entender mais preciso.


Justificativa
Criação de novo indicador de contexto. O acompanhamento deste indicador contribui para explicar o avanço da rede de cobertura executada pelo prestador de serviço, que não necessariamente

contribuiu para o avanço do atendimento, identificando o número de economias ainda sem conexão na rede mas que possuem disponibilidade.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:37:44
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (Utilize esta opção para contribuições, dentro do tema, que não se enquadrem nos itens acima)

Contribuição
CTX 18: Índice de Cobertura dos domicílios com Tratamento de Esgoto 

Descrição: Percentual de economias com coleta de esgotos que são conectadas ao tratamento na área de abrangência do prestador de serviços

Formula: (Quantidade de economias residenciais ativas com coleta de Esgoto destinado a tratamento + Quantidades de Economias residenciais Inativas com coleta de Esgoto destinado a tratamento

+ Quantidade de Economias residenciais com Disponibilidade de conexão à coleta de esgotos destinado a tratamento) / (Quantidade de domicílios residenciais existentes na área de abrangência do

prestador de serviços)

Interface com outro(s) indicador(es):NdS03


Justificativa
Criação de novo indicador de contexto. O acompanhamento deste indicador contribui para explicar o avanço da rede de cobertura executada pelo prestador de serviço, que não necessariamente

contribuiu para o avanço do atendimento, identificando o número de economias ainda sem conexão na rede mas que possuem disponibilidade.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:38:00
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (Utilize esta opção para contribuições, dentro do tema, que não se enquadrem nos itens acima)

Contribuição
Na ficha de cada indicador acrescentar a informação de sentido preferencial indicando: "maior, melhor" ou "menor, melhor".

Justificativa
Facilitar a interpretação do indicador e a compreensão do seu comportamento.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:38:24
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (Utilize esta opção para contribuições, dentro do tema, que não se enquadrem nos itens acima)

Contribuição
Na ficha de cada indicador acrescentar unidade de medida para os indicadores e para as informações.

Justificativa
Detalhar a aplicação da norma.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Audiencia: 001/2022

Data 15/02/2022 16:38:41
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (Utilize esta opção para contribuições, dentro do tema, que não se enquadrem nos itens acima)

Contribuição
A Apuração de Metas para efeito contratual será feita anualmente a partir do 5 ano, entretanto, a Apuração de Metas com efeito tarifário deve poder ser feita já no primeiro ano de apuração do

indicador, desde a metodologia esteja regulamentada e que os dados compreendam o período completo de 01 de janeiro a 31 de dezembro.

Justificativa
O incentivo tarifário com bonificação ou penalização deve ser estabelecido juntamente com a implantação desta norma, de modo a permitir já nos anos iniciais o correto direcionamento das métricas

adotadas.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
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Data 15/02/2022 16:38:57
Nome do Participante Fernando Alfredo Rabello Franco
Instituiçâo Associação brasileira de agências de regulação ABAR
Dispositivo
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. (Utilize esta opção para contribuições, dentro do tema, que não se enquadrem nos itens acima)

Contribuição
Rever os indicadores E&S07, E&S08, CTX08 e CTX09 quando à obrigatoriedade de adoção pelas agências reguladoras ou quanto ao uso de informações oriundas dos órgãos gestores de recursos

hídricos e de regularização ambiental.

Justificativa
Os indicadores que dependem do fornecimento de dados pelos órgãos gestores de recursos hídricos e de regularização ambiental estão mais propensos a atrasos e outros problemas no seu

acompanhamento. Nesses cenários, as agências reguladoras dependem de outros órgãos para a coleta, organização e repasse de informações. Além disso, o tema recursos hídricos deve ser tratado

com cautela, atendando ao art. 4º da Lei Federal nº 11.445/2007 e evitando sobreposição ou até mesmo divergências entre metas definidas pelo regulador e metas do órgão gestor de recursos

hídricos e de regularização ambiental.

Arquivo

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico


