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O presente Relatório tem o objetivo de apresentar as sugestões e contribuições dirigidas
aos reguladores, por ocasião da Consulta Pública n. 009/2021 referente à Nota Técnica Conjunta
Preliminar nº 11/2021 (evento SEI 000020214565), que trata, da PROPOSTA DE CÁLCULO DA
TARIFA MÉDIA MÁXIMA (P0) E FATOR X DA 2ª REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA (RTP) DA
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A – SANEAGO, CICLO 2021-2024.

Após a finalização da Consulta Pública, foi recepcionada pelos entes reguladores
contribuições somente da prestadora de serviços, Saneamento de Goiás S.A, cuja análise foi realizada
conforme apresentado a seguir.

 

Avaliação das Contribuições apresentadas pela prestadora de serviços Saneamento de Goiás
S/A - SANEAGO

 

1. Tópico 12. Da Tarifa Máxima P0

 

1.1. Sugestões do prestador dos serviços
 
"Ao final do referido tópico é citado que 'O valor de P0 deverá ser ajustado para a data de

aprovação da nova estrutura tarifária, considerando a inflação acumulada (IPCA) a partir de dezembro de
2020 (data base do fluxo de caixa). A título de exemplificação, se a data de aprovação da nova estrutura
tarifária fosse hoje, o IPCA acumulado de janeiro a setembro de 2020 é de 6,90%, o que resultaria em um
Índice de Recomposição Tarifária (IRT) de 4,0884%'.

No entanto, a “Planilha 1”, aba “RESULTADO Após IPCA” publicada no bojo da audiência
pública virtual Nº 0002 no site da AGR, destaca que o IRT é de 4,8804%, portanto, talvez tenha havido um
pequeno equívoco de digitação. Além disso, sugerimos também explicitar com mais ênfase para que não
haja dúvidas por parte da sociedade, que o IRT final, será a ponderação entre o IRT da revisão, e o IPCA
acumulado de janeiro/2021 até o mês da aprovação da nova estrutura tarifária pelos respectivos
Conselhos de Regulação da AGR e AR. Assim, caso a referida aprovação ocorra na primeira quinzena de
dezembro, o mês de referência do IPCA a ser considerado deverá ser novembro/2021."
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1.2. Posicionamento dos entes Reguladores
 

SUGESTÃO ACATADA
JUSTIFICATIVA: Verificou-se que se trata de um erro de digitação na Nota Técnica Conjunta

Preliminar nº 11/2021 (evento SEI 000020214565).

 

2. Tópico 5.3. Projeção dos Dados Físicos (2021 a 2024)

 

2.1. Sugestões do prestador dos serviços
 
"A tabela 2 do tópico supracitado, denominada “Evolução dos dados físicos (operacionais)

de 2017 a 2020”, informa que para a variável “Volume Faturado” de Água / 2019, o montante em mil m³
foi de 290.150. Porém, ao avaliar o relatório disponibilizado na web nuvem Saneago, na rota: 02 -
DILIGÊNCIA REGULADORES > OFÍCIO 32-2021 > 01 - Fonte Histórica de Dados (MIGV124) > 2019 >
Volume Faturado de Água – 2019, relatório este extraído do sistema MIG da Saneago, o volume faturado
de água totaliza 270.224. Ao mesmo tempo, reconhecemos que na planilha disponibilizada pela Saneago
na rota 02 - DILIGÊNCIA REGULADORES > OFÍCIO 32-2021 > 02 - Projeção de Dados Físicos (2021 a
2024), os dados de 2019 para o volume faturado de água totalizavam 290.150, porém, foi feita a
correção e disponibilizada novamente na web nuvem na rota acima a planilha “Projeções de Dados Físicos
- 2021 a 2024”, em linha com o relatório extraído do sistema MIG denominado “Volume Faturado de Água
– 2019”, de forma que o volume faturado de água de 2019 em mil/m³ totaliza 270.224. Nesse sentido,
sugerimos os devidos ajustes nas planilhas de dados e simulação dos reguladores."

 
2.2. Posicionamento dos entes Reguladores
 

SUGESTÃO ACATADA
JUSTIFICATIVA: Como trata-se de correção de uma informação de entrada detectada pela

prestadora de serviços (devidamente comprovada pela prestadora), deve-se, independentemente de
influenciar ou não o resultado final, proceder o ajuste nas planilhas de cálculo do 2º Ciclo de Revisão
Tarifária.

 

3. Tópico 13.1. Cálculo do Fator X

 

3.1. Sugestões do prestador dos serviços
 
"Nas planilhas apresentadas para consulta, o DEA calculado foi de 95,59%. Logo, ao final do

ciclo tarifário, isto é, no 4º ano, ao se dividir o OPEX com Fator X, pelo OPEX sem Fator X o percentual
deveria ser de 95,59%. Isto porque o fator de eficiência gerado pelo modelo DEA será aplicado ao OPEX e
deverá ao final demonstrar que a eficiência prevista está contemplada no modelo.

Nesse sentido, procedemos com o seguinte cálculo na planilha disponibilizada pela AGR / AR
no bojo da consulta pública, e o resultado fora o seguinte:

• OPEX 4º ano c/ Fator X = 1.675.530
• OPEX 4º ano s/ Fator X = 1.776.160
• Fator DEA de Eficiência = 1.675.530 / 1.776.160
• Fator DEA de Eficiência = 94,33%
Dessa forma, o resultado encontrado está diferente do modelo DEA e, assim, está exigindo

um Fator X de eficiência da Companhia superior ao previsto no modelo. Nesses termos, os pontos que
deveriam ser corrigidos seriam os seguintes:
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1ª Correção: Fórmula de Cálculo do Componente Tfinal utilizada pelos Reguladores:

• (1 + Componente Total) ^ (1 / (4-1))
Fórmula Correta de Cálculo do Componente Tfinal:

• (1 – Componente Total) ^ (1 / (4-1))
Isso porque, o Componente Total é um redutor do OPEX, a partir do 2º ano do ciclo

tarifário.
Dessa forma, o resultado do Componente Total será:

Fórmula utilizada Fórmula corrigida
����çã� ����� = (1 + 95,6%) 1/3 − 1 = 1,448% ����çã� ����� = (1 − 95,6%) 1/3 − 1 = −1,491%

 
Portanto, o Componente Total será de – 1,491%.
2ª Correção: Aplicação do Componente Total sobre o OPEXN
Na planilha dos Reguladores o redutor do OPEX foi aplicado a partir do segundo ano, o que

está correto. Na fórmula de cálculo, no entanto, o expoente calculado refere-se ao ano do ciclo, isto é, 2,
3 e 4, porém, o correto seria aplicar a fórmula deduzindo de 1. Isso porque no primeiro ano considera-se
o OPEX dado é sem ajuste.

Dessa forma, ao confrontar o OPEX antes e depois do Fator X, temos que:
• OPEX 4º ano c/ Fator X = 1.697.907
• OPEX 4º ano s/ Fator X = 1.776.160
• Fator DEA de Eficiência = 1.697.907 / 1.776.160
• Fator DEA de Eficiência = 95,59%
Ou seja, ao final do ciclo o Fator X terá cumprido o seu papel de fomentar a eficiência,

conforme o projetado no modelo. 
É importante frisar que tal correção não impactaria o IRT, mas teria impacto nos reajustes

futuros. Isso porque o Fator X calculado inicialmente é de 1,3697%, porém, com os ajustes
demonstrados, o Fator X correto é de 0,9367%."

 
3.2. Posicionamento dos entes Reguladores
 

SUGESTÃO PARCIALMENTE ACATADA
JUSTIFICATIVA: A justificativa não se apresenta razoável para sustentar a correção

apontada pela prestadora, uma vez que o cálculo da componente total de 1,448% seguiu as seguintes
fases:

1. Cálculo da ineficiência da prestadora resultante do DEA:
Ineficiência = 100% - 95,6% = 4,41% ou 0,0441
Aqui é que foi realizada a subtração indicada pela prestadora na coluna "Fórmula
corrigida"
2. Cálculo da Redução Anual:
����çã� ����� = (1 + 0,0441) 1/3 − 1 = 1,448%

 
Da forma que a prestadora fez os cálculos, o que seria um fator de redução devido a

ineficiência seria um fator de aumento devido a ineficiência, uma vez que resultou em um valor negativo
que, se aplicado a fórmula abaixo:

 
OPEX 4º ano*((1-����çã� �����)^(4-1)) = 
1.776.160*((1-(-0,01492))^3) = 
1.717.828 * ((1+0,01492)^3) = 
1.743.458*((1,01492)^3) =
1.743.458*1,0454311 =
1.856.853
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Isto é, se seguirmos o cálculo apresentado pela prestadora, o valor do Custo Operacional

original do ano 4 passaria a ser maior, o que implicaria em um fator X negativo de -1,4305%, e a um
aumento tarifário no próximo reajuste ao invés de uma redução.

Quanto à segunda sugestão de correção apresentada pela prestadora de serviços, que se
refere à Aplicação do Componente Total sobre o OPEX entendemos como procedente, e será
devidamente ajustada

 

4. Tópico 5.3. Projeção dos Dados Físicos (2021 a 2024)

 

4.1. Sugestões do prestador dos serviços
 
"A NT nº 06/2021 prevê em sua página 06, especificamente na tabela 2, que “Caso do

Planejamento Estratégico da empresa não possua alguma das estimativas para o referido município,
realizar estimativa com base no crescimento médio dos últimos quatro anos”. Em que pese a NT nº
06/2021 não ter explicitado qual a metodologia a ser utilizada para a apuração do “crescimento médio”
(aritmética, geométrica ou harmônica) dos últimos 4 anos, entendemos que para calcular com mais
precisão o crescimento médio, a metodologia mais coerente seria a média geométrica. Isso porque,
segundo Triola (2017), em seu Livro Introdução a Estatística, a média geométrica é recomendada para
situações em que os dados apresentem “taxas sucessivas” de crescimento, o que se encaixa
perfeitamente para os dados operacionais da Saneago, visto que, o resultado futuro é consequência do
resultado passado."

 
Para subsidiar suas alegações a Prestadora de serviços apresenta alguns

cálculos, que não serão replicados aqui por não serem fundamentais para a avaliação dos
reguladores, uma vez que o cálculos apresentados nos dados são referentes aos valores
calculados na Nota Técnica Conjunta 11/2021 (evento SEI 000020214565), que
mistura valores de estimativas de média aritmética com valores definidos em planos de
saneamento, o que distorce a avaliação da prestadora.

 
A prestadora ainda diz que:
"Historicamente (2017 a 2020), o volume faturado de água apresentou um crescimento

médio geométrico (taxas sucessivas) de 2,24% ao ano, porém a previsão em especial para o ano de 2021
é de 3,26%, e posteriormente se mantém em patamar levemente superior à média histórica.

Poder-se-ia argumentar que nos últimos dois anos, o crescimento foi superior à média
histórica, mas é importante recapitular que em 2019, a base de crescimento (2017 e 2018) eram bases
que viam de estabilidade ou queda, e 2020, houve o fator pandemia, que ampliou o consumo das
economias residenciais, de forma que, o volume faturado de água das economias residenciais (normal e
social) apresentaram crescimento de 5,3% sobre o ano anterior, enquanto que, as demais economias,
apresentaram retração de 5,8%. Como as economias residenciais respondem por 90% do volume
faturado de água, essa situação elevou o volume faturado de água a patamares superiores à realidade
histórica, situação que tende a se normalizar a partir de 2021, tanto é, que conforme a tabela abaixo, no
acumulado até outubro/2021 o crescimento é de 2,70%.

Dessa forma, enquanto o volume médio produzido avançou 1,08% ao ano, entre o período
de 2017 a 2020, a perspectiva projetada pelos Reguladores com base na média aritmética oscila entre
1,32% e 1,55%, portanto, uma perspectiva otimista em relação a realidade histórica.

O ponto de maior distorção observado está justamente no volume faturado e tratado de
esgoto, pois em relação ao volume faturado o crescimento médio geométrico observado é de 5,02% ao
ano (2017 a 2020), porém, nos últimos dois anos, oscilou entre 6,43% e 6,72%. Em 2021, no entanto, a
perspectiva dos Reguladores com base no conceito de média aritmética e com base no PMSB dos
municípios é de um crescimento do volume da ordem de 14,25%, muito superior à média histórica, bem
como sobre a realidade recente, normalizando apenas nos dois últimos anos do Ciclo tarifário. A mesma
fotografia vale para esgoto tratado.

Ou seja, observa-se claramente que a tendência para 2021, é que o volume faturado de
esgoto e consequentemente o volume tratado, estejam em linha com a média geométrica do período de
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2017 a 2020, uma vez que, até outubro de 2021 o volume faturado de esgoto avançou 4,91%, enquanto,
o volume tratado cresceu 5,20%, números muito distantes do apresentado na Nota Técnica em consulta,
que previu para 2021 um avanço de 14,25% e 13,80%, respectivamente para o volume faturado e tratado
de esgoto.

A única variável que apresenta consistência entre a média geométrica e a aritmética foram
as economias de água e somente esgoto. Cabe ressaltar, contudo, que são variáveis consolidadas, que
não apresentam distorções relevantes em relação ao crescimento histórico, já que as economias de água
possuem um perfil histórico constante de crescimento em linha com a demografia da área de atendimento
da Saneago, ao passo que as economias somente esgoto não apresentam grandes oscilações, por se
tratarem de aproximadamente 3,5% das economias de esgoto que se encaixam nesta situação,
proporção que em geral não se altera significativamente com o tempo.

Em outras palavras, o número de economias aumentou 30% no primeiro ano, 8% no
segundo ano e 16% no terceiro ano.

Assim, segundo a média aritmética, a taxa média entre 30%, 8% e 16%, ou ainda, a taxa
que pode representar essas três taxas distintas de forma equivalente é 18%.

Já o método geométrico pressupõe que o crescimento da população e o crescimento da
taxa sejam proporcionais em todos os intervalos de tempo e proporcionais à população existente em um
determinado período.

Planejamento Estratégico: Observa-se que em relação ao planejamento estratégico da
Saneago, as projeções dos Reguladores também estão otimistas, conforme demonstrado na página 06 da
nota técnica nº 11/2021.

É importante ressaltar que o método aritmético pressupõe uma taxa de crescimento
constante para os anos que seguem a partir de dados conhecidos, por exemplo, o número de economias.
Este método pressupõe o crescimento de economias sob a forma de uma projeção aritmética, ou seja,
sua amostragem é bastante semelhante a uma reta.

Sendo assim, recomendamos que os Reguladores avaliem a possibilidade de ajuste na
projeção dos dados físicos, utilizando a média geométrica de crescimento constatada entre os anos de
2017 e 2020, que como citado ao longo do texto, possui uma aderência maior realidade, por se tratar de
dados que possuem taxas sucessivas de crescimento ao longo do tempo.

Subsidiariamente observamos que, a grande distorção está no ano de 2021, de forma que,
ao carregar o primeiro ano do ciclo, isto é, o ano de 2021, todos os demais anos, mesmo que a média
aritmética tenha ficado mais alinhada com a média geométrica, foram potencializados pelo efeito do
primeiro ano, notadamente volume faturado e tratado de esgoto, e em menor grau o volume faturado de
água, assim como o dado real de 2021 até outubro, está mais fiel ao conceito da média geométrica, uma
segunda possibilidade seria, dado o fato que a revisão será finalizada em dezembro/21, utilizar os dados
reais deste ano, talvez os últimos doze meses até outubro/21 e para os próximos anos, utilizar o conceito
de média aritmética."

 
 

4.2. Posicionamento dos entes Reguladores
 

SUGESTÃO NÃO ACATADA
JUSTIFICATIVA: Quanto a aplicabilidade da média geométrica, conforme bibliografia citada

pela prestadora de serviços, na qual diz que "a média geométrica é recomendada para situações em que
os dados apresentem “taxas sucessivas” de crescimento", concordamos que tecnicamente seria melhor
aplicada no caso das economias de água e esgoto e volumes de esgoto (coletado e tratado), que
possuem taxas de crescimento sucessivas, conforme pode ser observado na Figura 1 abaixo, que
representam os valores realizados entre os anos 2010 a 2020.
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Figura 1 - Parâmetros que possuem taxas de crescimento sucessivas
 
No que se refere aos volumes de água (faturado e produzido) não se verifica o mesmo

aumento sucessivo das taxas de crescimento, sendo identificadas reduções de valores em um ano
(crescimento negativo em relação ao ano anterior) e aumento em outro (crescimento positivo em relação
ao ano anterior), entre os anos de 2010 a 2020, conforme Figura 2.
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Figura 2 - Parâmetros que não possuem taxas de crescimento sucessivas
 
Importante ressaltar, que nos cálculos dos dados físicos elaborados pela prestadora de

serviços, tendo como referência a média geométrica, não foram considerados os Planos Municipais de
Saneamento Básico - PMSB´s. Nesse sentido, é mister destacar o que a Nota Técnica Conjunta nº 6/2021
(evento SEI 000021673340) estabelece:

“a) Valores de economias, ligações ou volumes produzidos, faturados e/ou tratados
definidos no Plano de Saneamento Básico (PMSB) do município;

b) Caso o PMSB não exista ou o PMSB existente não possua um ou mais valores acima,
utilizar a estimativa para o respectivo município constante do Planejamento Estratégico da empresa;

c) Caso o Planejamento Estratégico da empresa não possua alguma das estimativas para o
referido município, realizar estimativa com base no crescimento médio dos últimos quatro anos.”

 
Dessa maneira, os PMSB´s não deverão ser usados somente nos casos em que os

respectivos planos não apresentarem metas para os dados físicos ou se as metas estiverem defasadas.
Concernente à projeção dos dados físicos elaborados pelos reguladores, foram identificas

divergências entre os valores de volumes faturados de água e esgoto para o município de Goiânia e as
metas prevista no PMSB´s para o respectivo município. Tais divergências foram prontamente retificadas e
as correções apresentadas em Audiência Pública realizada no dia 03/12/2021.

Dessa maneira, quando avaliamos os percentuais médios de variação de todos os
parâmetros, considerando os dois tipos de média (aritmética ou geométrica), e excluindo os municípios
onde os valores para 2021 a 2024 são definidos pelos PMSB's, isto é, não se usa a estimativa pelo
crescimento médio, obtêm-se os resultados da Tabela 1.

 
Tabela 1 - Comparação entre o crescimento médio aritmético e geométrico

Tipo de Economias Volumes

Relatório Conjunto 11 (000025762314)         SEI 202100029001503 / pg. 7



Tipo de
Média ÁGUA ESGOTO PRODUZIDO

ÁGUA
FATURADO

ÁGUA
FATURADO

ESGOTO
Aritmética 2,74% 36,22% 1,55% 2,67% 7,99%

Geométrica 2,74% 36,22% 1,53% 2,64% 7,96%
DIFERENÇA 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,03%

 
 
Depreende-se então que, mesmo se os volumes produzidos e faturado de água fossem

sujeitos a aumentos sucessivo das taxas de crescimento, as diferenças entre as duas formas de
estimativa são muito reduzidas, sendo nula no caso das economias.

Quanto à argumentação da prestadora de serviços de que na Nota Técnica Conjunta nº
06/2021 (evento SEI 000021673340) não foi explicitado qual a metodologia a ser utilizada para apuração
da tendência de crescimento (aritmética, geométrica ou harmônica), seguem abaixo algumas
explanações.

- A Nota Técnica Conjunta nº 6/2021 (evento SEI 000021673340) não traz a expressão ou
conceito de média geométrica, mas sim versa sobre a tendência de crescimento como “crescimento
médio”. 

- Lembramos que quando não são acrescentadas as palavras "ponderada" ou "geométrica"
antes da palavra "média", deduz-se que está se referindo à “média aritmética”.

- Do mesmo modo se verifica na planilha do software Microsoft Excel 365 onde as planilhas
da presente revisão tarifária foram construídas. Ao se digitar a palavra média após o símbolo "=" tem-se a
imagem da Figura 3.

- É possível verificar que são fornecidas diversas opções de médias, mas quando está
selecionada a que se denomina somente "MÉDIA" aparece a mensagem "Retorna a média (aritmética) dos
argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contém números”.

 

Figura 3 - Imagem do Microsoft Excel 365.
 
 
Neste sentido, a aplicação da “média aritmética” para a projeção dos dados físicos está

devidamente justificada e de acordo com a metodologia de cálculo estabelecida pela Nota Técnica Conjunta
nº 06/2021.

Diante todo o exposto, não acatamos as sugestões apresentadas pela prestadora de
serviços pelos seguintes fundamentos:

1. As sugestões se referem ao conteúdo  da Consulta Pública nº 5/2021;
2. Em relação ao tipo de média aplicada (aritmética ou geométrica) cabe destacar que a

diferença entre as duas formas de estimativa é muito reduzida, sendo nula no caso das economias, o
que não justificaria uma mudança neste momento, visto que a metodologia estabelecida pela Nota Técnica
Conjunta nº 06/2021 (evento SEI 000021673340) foi devidamente divulgada, avaliada e aprovada.  

 

 

5. Tópico 9. Dos Investimentos (CAPEX)
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5.1. Sugestões da prestadora de serviços
 
"Observa-se que foram demonstrados o CAPEX nominal e real, descontados pela inflação

(IPCA) projetada pelo Boletim Fócus do BACEN de 15/10/2021, de acordo com as tabelas 20 e 21 da NT
11/2021.

No entanto, para calcular o valor real dos investimentos o correto é se deflacionar pela
inflação acumulada. Logo, o valor real do ano 2 será a inflação acumulada do ano 01 e 02, e assim por
diante. Nesse sentido, procedemos tal ajuste, e a fotografia em termos reais para o CAPEX é a seguinte:"

 
5.2. Posicionamento dos entes Reguladores
 

SUGESTÃO ACATADA
JUSTIFICATIVA: Após avaliação dos argumentos da prestadora de serviços e a revisão dos

cálculos, identificou-se que as observações e cálculos estão corretos.
Neste sentido o ajuste proposto será realizado conforme sugestão da Prestadora de

Serviços.

 

6. Tópico 11.3. Depreciação

 

6.1. Sugestões do prestador dos serviços
 
"Em relação a depreciação, está destacado no tópico 11.3 que “Para a atual apuração da

P0, a depreciação técnica adotada foi calculada por meio da apuração da vida útil média da base de
remuneração apresentada no laudo de avaliação, que é igual a 28,83 anos, ou 3,47% (Tabela 28)”, no
entanto verificamos na “Planilha-1” disponibilizada pelos Reguladores na aba “Depreciação” e linkado com
as planilhas que acompanharam o laudo de avaliação da BAR, que a ponderação do VNR Líquido x Vida Útil
levou em consideração apenas a BAR de 2018 corrigida para 2020 e não levou em conta o incremental de
2019 e 2020.

Ou seja, a vida útil ficou em 28,83 / anos e com taxa de depreciação de 3,47%, além disso a
“BAR Bruta / 2020” de R$ 9.893.171.193 considera a BAR 2020, pós incremento, ao passo que, a
“Ponderação / 2020: Vida Útil x VNR Líquido” de R$ 1.717.601.738.256, considera a BAR antes do
incremento, em suma, o numerador da fórmula considera a BAR de 2018 adicionada apenas das
correções e ajustes para 2020 (inflação e glosas), ao passo que, o denominador já considera a BAR de
2020 incrementada com a imobilizações líquidas de 2019 e 2020, assim, ao revisar esse ponto
adicionando a ponderação do incremento, o resultado ficaria:
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Logo, a vida útil da BAR ficaria em 29,64 / anos, e com taxa de depreciação de 3,37% ao
ano. A queda em relação ao cenário anterior, se deve ao fato de o incremento se referir a um ativo
recente (2019 e 2020), são então ativos com vida útil mais longa, e portanto, com taxa de depreciação
menor, que ao pondera-los com ativos de vida útil mais curta devido a antiguidade (ativos de 2018) a taxa
média de depreciação ficou menor.

Para verificar o referido ajuste, disponibilizamos na Web nuvem da Saneago, na seguinte
rota a planilha da BAR incremental atualizada: 02 – DILIGÊNCIA REGULADORES > PLANILHA AJUSTADA DA
BAR INCREMENTAL > 21-03-30 -jpp- Base Incremental Saneago R07."

 
 

6.2. Posicionamento dos entes Reguladores
 

SUGESTÃO ACATADA
JUSTIFICATIVA: Após avaliação dos argumentos da prestadora de serviços e a revisão dos

cálculos, identificou-se que as observações e cálculos estão corretos.
Neste sentido o ajuste proposto será realizado conforme sugestão da Prestadora de

Serviços.

 

7. Novo cenário para o índice de revisão tarifária

 
7.1. Sugestões do prestador dos serviços

 
Trata-se do cálculo da Prestadora de Serviços no caso de todos suas sugestões fossem

aceitas.
 

7.2. Posicionamento dos entes Reguladores
 
Este novo cenário para o índice de revisão tarifária aconteceria somente se os reguladores

acatassem todas as sugestões propostas pela prestadora de serviços. Conforme posicionamentos
apresentados neste documento, as sugestões do item 3 - cálculo do Fator X, foi parcialmente acatada e a
sugestão feita no item 4 – projeção dos Dados Físicos, não foi acatada pelos reguladores.

Assim, após a conclusão deste relatório, será elaborada nova Nota Técnica que irá
apresentar e descrever o novo cenário para o índice do 2º Ciclo de Revisão Tarifária da Saneamento de
Goiás S.A.

 

8. Ativos Onerosos e Totalmente Depreciados
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8.1. Sugestões da prestadora de serviços
 
"A nota técnica AGR / AR nº 06/2021, apresenta em sua página 14, que para os ativos

onerosos e totalmente depreciados, o tratamento regulatório mais adequado seria o seguinte:
• Ativos Não Onerosos: Entende-se que o tratamento regulatório mais adequado é a

consideração de uma remuneração em função de seus riscos envolvidos e não gerenciáveis pela
Saneago, tais como, o OPEX necessário para manter o ativo na base, ou ainda, o CAPEX futuro
necessário para a preservação e/ou reposição do ativo.

• Ativos Totalmente Depreciados: Dado que, mesmo que os ativos estejam totalmente
depreciados, o Prestador de Serviços continua a assumir o risco de liquidez e operacional dos respectivos
ativos, logo sugere-se que o tratamento regulatório mais adequado para os ativos que estão totalmente
depreciados é a inclusão de uma parcela de remuneração para compensar os riscos associados.

 Portanto, houve o reconhecimento por parte dos Reguladores, que existem riscos
operacionais e de liquidez para a Companhia, no que tange a gestão dos referidos ativos, porém, ao
mesmo tempo, os Reguladores não apresentaram uma metodologia de cálculo para remuneração de tais
riscos, dessa forma, registramos no âmbito da consulta pública, que em processos posteriores seria
de fundamental importância uma definição clara em termos metodológicos de como será
calculada a parcela de remuneração dos ativos totalmente depreciados e onerosos."

 
8.2. Posicionamento dos entes Reguladores
 

SUGESTÃO NÃO ACATADA
JUSTIFICATIVA: Como trata-se de uma sugestão para o próximo ciclo de revisão tarifária,

não cabe neste momento nenhuma manifestação por parte dos Reguladores.

 

9. Tópico 5.1. Obtenção dos Dados e Informações de Entrada

 
9.1. Sugestões do prestador dos serviços

 
"Abaixo do item “c) Plano de Alavancagem” do referido tópico, é relatado pontos acerca do

trabalho de revisão, tais como a necessidade de novos cálculos e envio de dados, entendemos que tais
pontos por se tratar de questões internas da relação entre Regulador e Regulado, deveriam ser omitidos,
por não enfocar diretamente as questões técnicas que impactaram o IRT, dessa forma, sugerimos que
tais pontos sejam omitidos da nota técnica final que será submetida a audiência pública, e posteriormente
a aprovação do Conselho Regulador das respectivas Agências."

 
9.2. Posicionamento dos entes Reguladores
 

SUGESTÃO NÃO ACATADA
JUSTIFICATIVA: Como tais considerações já foram parte da Nota Técnica Conjunta

Preliminar nº 11/2021 (evento SEI 000020214565) que foi apresentada em consulta pública, entende-se
não haver prejuízo na manutenção do referido texto.

 

 

GERÊNCIAS DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E DESESTATIZAÇÃO e de
SANEAMENTO BÁSICO da AGR e DIRETORIA DE REGULAÇÃO da AR, em GOIANIA -
GO, aos 10 dias do mês de dezembro de 2021.
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