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REGULAÇÃO TARIFÁRIA

•

A Lei 11.445/07 introduziu as diretrizes básicas para a regulação do setor
de saneamento, com a criação de instrumentos para a universalização dos
serviços.

•

A regulação e fiscalização dos serviços são responsabilidade do Poder
Concedente (Município).

•

A eficiência e sustentabilidade econômica da prestação dos serviços deve
ser assegurada através da aplicação dos mecanismos de reajuste, revisão
periódica e revisão extraordinária de tarifas, pelo ente regulador.

NORMAS DE REGULAÇÃO

I – por legislação do titular, no que se refere aos:
a) direitos dos usuários e prestadores, bem como as penalidades a que
estarão sujeitos;
b) procedimentos e critérios para a atuação das entidades de regulação e
de fiscalização;
c) as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da
prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:
1. o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;
2. a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;
3. a política de subsídios; e
d) mecanismos de controle social nas atividades de planejamento,
regulação e fiscalização dos serviços;

OBJETIVOS DA REGULAÇÃO
I– fixar direitos e obrigações dos usuários e dos prestadores do serviço;
II – estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos
serviços e para a satisfação dos usuários;
III – garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
IV – estabelecer prevenir e reprimir o abuso do poder econômico,
ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional
de defesa da concorrência;
V – definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o
equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, quanto a modicidade
tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos
serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de
produtividade.
Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de
saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para
a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta
administração de subsídios.

O PAPEL DO ENTE REGULADOR
CLIENTES / SOCIEDADE
• Modicidade de Tarifas
• Qualidade dos serviços

Independência
decisória, autonomia
administrativa,
orçamentária e
financeira.

CONCESSIONÁRIO
•Remuneração adequada
•Cumprimento dos
contratos
•Regras claras e estáveis

ENTE
REGULADOR

Transparência,
tecnicidade,celeridade e
objetividade das
decisões

PODER
CONCEDENTE

• Universalização

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
PODER
CONCEDENTE
CONCESSIONÁRIA
AGENTE
REGULADOR

INVESTIMENTOS

GESTÃO/TECNOLOGIA

METAS CONTRATUAIS
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA

REMUNERAÇAO
ADEQUADA
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

REGULAÇÃO ECONÔMICA

• Garantir os direitos dos consumidores: assegurar a prestação
dos serviços de acordo com o Contrato e o pagamento de tarifa
justa; e

• Garantir os direitos do prestador do serviço: manter a tarifa
adequada à qualidade do serviço prestado e à condição sócioeconômica da população, que permita que atuar com eficiência
operacional, e obter retorno adequado sobre os investimentos.

MECANISMOS DE REGULAÇÃO ECONÔMICA
Mecanismos de alteração das tarifas previstos
nos Contratos de Concessão Saneamento Básico

tarifas são reajustadas
anualmente pelo índice
contratual de preços,
recompondo a inflação.

Reajuste Tarifário

Revisão
Tarifária
Extraordinária
a qualquer momento,
constatado o
desequilíbrio
econômico-financeiro.
Ex. Novos impostos,
etc.

Revisão
Tarifária
Periódica
em intervalos de tempo
previamente definidos em
Contrato. Tarifas revisadas de
acordo com alterações de custo,
e metas de eficiência.

REGULAÇÃO POR INCENTIVOS
Reforma
Regulação pelo Custo do Serviço

Regulação por Incentivos

- Realizado
Periodicamente -

Tarifa

Reposicionamento
Tarifário

Ganhos de
produtividade

T1
T2

Ausência de incentivos à racionalidade
dos custos e prudência nos
investimentos

Custos
Gerenciáveis

Custos
Gerenciáveis

Custos Não
Gerenciáveis

Custos Não
Gerenciáveis

(1o Ciclo)

(2o Ciclo)

Anos

Incentivos para o aumento de
produtividade e compartilhamento dos
ganhos com os consumidores

Fonte: ANEEL

NÍVEL TARIFÁRIO X ESTRUTURA TARIFÁRIA

Nível Tarifário: Valor geral dos preços. Equivale ao volume total de
receita. (Equilíbrio Econômico- Financeiro).

Estrutura Tarifária: Define a relatividade dos preços. Diferenciação
das tarifas, segundo classe de consumo. Ex.: Residencial,
Comercial, Industrial e Público, e faixas de consumo (preços
diferenciados por perfil de consumo)

FUNÇÃO DAS TARIFAS

Uma tarifa equilibrada deve satisfazer as necessidades
financeiras das concessionárias (Nível Tarifário que permita
realizar os investimentos) e, ao mesmo tempo atender aos
objetivos de alocação eficiente de recursos, igualdade e justiça
social, estabilidade relativa de preços, e uso racional da água
(Estrutura Tarifaria)
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ESTRUTURA TARIFÁRIA E SUBSÍDIOS

A estrutura tarifária compreende a forma como os valores das
tarifas serão distribuídos conforme os elementos que integram a
prestação dos serviços, entre os quais:
 categorias de usuários (residencial, comercial, industrial,
público).
 classes ou grupos de usuários de uma mesma categoria
(residencial: social, normal).
 escala de progressividade dos valores unitários conforme a
quantidade de serviço utilizado, para cada classe e categoria
de usuários e cada tipo de serviço.
 características de subsídios tarifários (público, cruzado).

Case
Revisão Tarifária de
ÁGUAS DO AMAZONAS
2007

SITUAÇÃO DO SANEAMENTO EM MANAUS
1999


Empresa totalmente sucateada, com instalações deterioradas e
inadequadas



Estado sem capacidade de investimento



Prejuízo Operacional de R$ 50 milhões / ano



Água distribuída fora de padrões do Min. da Saúde – “COLAMA”



76% de cobertura da rede de água (Edital 91%)



3% de cobertura da rede de esgoto (Edital 11%)



25.000 Reclamações de falta de água por mês



80% perdas



Alto índice de inadimplência – estimado em 30%



Empregados: grande quantidade, baixos níveis salariais, pouca
motivação e falta de treinamento



Inexistência de cadastro de redes e comercial



Sistemas de informação obsoletos e não confiáveis

SITUAÇÃO CRÍTICA DAS INSTALAÇÕES E
REDES DE DISTRIBUIÇÃO

SITUAÇÃO CRÍTICA DAS INSTALAÇÕES

ARRANJO INSTITUCIONAL

ÁGUAS DO
AMAZONAS

Regulação

ARSAM
Agência Reguladora dos
Serviços Públicos
Concedidos do Estado
do AM

Contrato de
Concessão

Município de
Manaus

Convênio de Regulação

Agência Reguladora dos Serviços
Públicos
Concedidos do Estado do Amazonas

ARSAM
Autarquia especial criada pela Lei nº 2.568 de 25 de novembro de
1999, e alterada pela Lei nº 2.597 de 31 de janeiro de 2000;
 Constituída com a finalidade de regular e controlar a prestação dos
serviços públicos concedidos pelo Estado, com Poder de Polícia e
autonomia financeira, funcional e administrativa.
Vinculada a Secretaria de Infra – Estrutura do Estado através da Lei
nº 2.783 de 31 de janeiro de 2003;

Agência Reguladora dos Serviços
Públicos
Concedidos do Estado do Amazonas
Estrutura Organizacional

PRESIDÊNCIA

ASSESSORIA
GABINETE DA
PRESIDÊNCIA

DIRETORIA
JURÍDICA

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA

OUVIDORIA

DIRETORIA
TÉCNICA DE
CONCESSÃO E
REGULAÇÃO
DA QUALIDADE

DIRETORIA
COMERCIAL E
DE
TARIFAS

DIRETORIA
DE
MINAS E
ENERGIA

Agência Reguladora dos Serviços
Públicos
Concedidos do Estado do Amazonas
DIRETRIZES E ATRIBUIÇÕES
1. Exercer o poder de polícia em relação à prestação dos serviços públicos;,
2. Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços;
3. Fixar normas, instruções e planos de ações;
4. Acompanhar o desempenho econômico – financeiro;
5. Atender as reclamações dos usuários;
6. Recomendar ao Poder Concedente a intervenção na Concessão;
7. Analisar e emitir pareceres;
8. Elaborar regulamento interno;
9. Encaminhar proposta de concessão, permissão ou autorização;

REPACTUAÇAO DO CONTRATO DE
CONCESSÃO

ESTUDOS DO REGIME TARIFÁRIO

UFAM
Estudo sócio-econômico – Pesquisa de
capacidade de Pagamento
A
G
U
A
S
D
O
A
M
A
Z
O
N
A
S

Pesquisa de disposição a pagar pelo
serviço

PODER CONCEDENTE
Supervisão da
Elaboração do Estudo

FGV
Elaboração do Novo Regime
Tarifário, incluindo
mecanismos de subsidio

COMITÊ DE
ACOMPANHAMENTO
Validação das Propostas
do Novo Modelo

IBOPE
Pesquisa de Opinião e Expectativas
Futuras dos Clientes

JUSTIFICATIVAS

Desequilíbrio econômico financeiro do contrato, causado por:




Divergências entre Edital e Realidade da Concessão
ÍTEM

INFORMADO

REAL

1,2 MILHÕES

1,4 MILHÕES

COBERTURA DE ÁGUA

91%

76%

COBERTURA DE ESGOTO

11%

3%

MUNIC MANAUS

MUNIC MANAUS

(AREA URBANA - 377KM2)

(NOVA DELIMITAÇAO – 477KM2)

POPULAÇAO

LIMITE GEOGRÁFICO (1)



Crescimento da cidade sem planejamento urbano,
ocupações irregulares (invasões);



Modelo de saneamento inadequado à realidade da cidade - estrutura
tarifária com subsídio cruzado;



Revisões Extraordinárias pendentes, referentes a aumento de custos de
energia e PIS/Cofins



Agravamento da
investimentos.

situação

do

abastecimento,

principalmente por

pela

inviabilidade

de

ESTRUTURA TARIFÁRIA

ECONOMIAS POR CATEGORIA

FATURAMENTO POR CATEGORIA

4,3%
0,4%
95,2%

0,2%

75,0%

13,0%

9,0%
3,0%

LINHAS GERAIS DA REPACTUAÇÃO



Novo Modelo de Saneamento, que represente a solução para a
problemática de Abastecimento de água nas Zonas Norte Leste, e
restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.



Continuidade da concessão, sem quebra de contrato.



Participação do Poder Público nos Investimentos.



Implementação de nova Estrutura Tarifária.



Redefinição de novas metas contratuais.



Definição de um Plano de Curto Prazo para equacionar o problema de
abastecimento de água na cidade de Manaus.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO CONTRATO



Metas Contratuais anuais no período 2007-2011, com prioridade para
expansão do serviço de abastecimento de água.



Revisão de Tarifas de 24,09% a partir de Fevereiro/07, (correspondente as
Revisões Extraordinárias pendentes, pelo aumento de custo de energia
elétrica e nova sistemática de cobrança do PIS/COFINS).



Investimento de R$ 60 milhões da Prefeitura Municipal.



Investimento de R$ 100 milhões da concessionária, para atingir 95% da
população com abastecimento de água nos próximos 18 meses;



Implantação de Novo Regime Tarifário, uma
aproximadamente 50.000 famílias de baixa renda.



Definição do critério de cálculo do “fator x”

tarifa

social

para

PLANO DE EXPANSÃO DO ABASTECIMENTO

POPULAÇÃO A SER ATENDIDA PELAS OBRAS
 850 mil habitantes,
PRAZO
 Primeira Etapa [ Plano de Ação Imediata ] – 18 meses a partir de
Abril/07 com atendimento a 95 % da população.
PRINCIPAIS OBRAS:
1 - COMPLEXO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DA PONTA DO ISMAEL
 Aumento da produção de 5,00 m3/seg. para 7,00 m3/seg. –
acréscimo de 40% na produção atual.
2 - COMPLEXO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO MAUAZINHO
 Reabilitação e duplicação da estação de tratamento de água
3 - POÇOS PROFUNDOS
• Construção de poços tubulares profundos nos sistemas isolados –
acréscimo de 2000 m3/hora.

PLANO DE EXPANSÃO DO ABASTECIMENTO

PRINCIPAIS OBRAS – CONTINUAÇÃO:
4 - ADUTORAS:
 Construção de 38 km de redes de adução com diâmetro de 0,40 a 1,20
metros.
5 - RESERVATÓRIOS
 Construção de 11 novos reservatórios com capacidade de armazenagem
de 55.000 metros cúbicos de água.
6 - ELEVATÓRIAS
 Construção e reabilitação de 26 elevatórias de recalque de água.
7 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E NOVAS LIGAÇÕES (PMM)
 Construção de mais de 600 km de novas redes de distribuição de água
e mais de 61 mil novas ligações hidrometradas.
8 - CAIXAS DE ÁGUA (PMM)
 Fornecimento de 50.000 caixas em novas ligações.

PRIMEIRA ETAPA DE INVESTIMENTOS
160 MILHÕES

SANTA

NOVA
CIDADE

ETELVINA

TARUMÃ
TERRA NOVA
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NOVO
NUCLEO
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ISRAEL
EDUARDOS

JORGE TEIXEIRA

MUNDO
NOVO

GOMES

PONTA NEGRA

TANCREDO
MUTIRÃO

ALVORADA

NOVA
FLORESTA

PARTE ALTA
PARQUE 10
ALVORADA
ZONA BAIXA

LEGENDA:

COROADO

ZUMBI

ADUTORA
ALEIXO

EXISTENTE
PROJETADA

COMPENSA

SÃOJORGE

MOCÓ

RESERVATÓRIO

PETRÓPOLIS

EXISTENTE
PROJETADO - VOLUME: 5.000,00 m³
PROJETADO - VOLUME: 7.600,00 m³

SÃO
RAIMUNDO

DISTRITO 2

BAIXA

CASTELHANA

PROJETADO - VOLUME: 4.400,00 m³

DISTRITO 1

PROJETADO - VOLUME: 5.500,00 m³
EDUCANDOS

POÇOS
PROJETADO

PURAQUEQUARA

PLANO DE METAS E INDICADORES
ANEXO I

PLANO DE METAS E INDICADORES
ANEXO I

FINANCIAMENTO BNDES

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

BNDES

Sistema Abastecimento Água

100,0

77,0

Redução de Perdas

36,0

27,6

Esgotamento Sanitário

20,0

15,4

TOTAL

156,0

120,0

INVESTIMENTOS

METAS CONTRATUAIS

PRINCIPAIS INDICADORES DO CONTRATO DE CONCESSÃO

CONCLUSÕES

IMPORTÂNCIA DO ENTE REGULADOR

Falta de
Mecanismos
Regulatórios

Relação Conflituosa

Tarifas inadequadas

Limitação dos
investimentos

Inadimplência

Clientes
Insatisfeitos

Metas contratuais
inatingíveis

Deterioração dos
serviços

RISCO REGULATÓRIO

•

O risco regulatório afeta a todas as concessões e os
investimentos para a universalização dos serviços.

•

O Ente Regulador dever ter, de fato, autonomia e
independência, para mitigar esse riscos e assegurar a boa
prestação de serviços com tarifas justas.

REVISÕES TARIFÁRIAS

•

Limitam incertezas quanto a mudanças:
– Demanda e impacto em investimentos
– Custo dos Serviços.

•

Valorização dos serviços prestados.

•

Permite o estímulo à inovação tecnológica.

•

Compartilha eficiência da concessionária na estrutura tarifária.

•

Incorpora mudanças/evoluções (padrão de consumo, estrutura
tarifária).

•

Aperfeiçoamento e expansão da concessão.

O SETOR PRIVADO

•

A Lei 11445 representou grande avanço para o setor de
saneamento, ao criar regras que possibilitam atratividade a
investimentos privados.

•

Entretanto, não existem modelos definidos no setor para a
aplicação das revisões tarifárias:
– Modelos consolidados , como já utilizados no setor
elétrico e rodovias.

•

Não existe modelo padrão:
– Deve estar adequado à realidade da concessão, e à
característica da população atendida.

CONCLUSÃO

• “A tarifa dos serviços públicos de água e esgoto é um
tema que sempre desperta discussões entre os diversos
atores do setor. Tarifa justa é aquela que permite ao
operador prestar um bom serviço à população sem
prejuízo e com condições de cumprir com suas obrigações
de investimento. Tarifa justa também é aquela adequada
à condição sócio-econômica da população a quem o
serviço é prestado”.

Qualidade a serviço da vida

José Francivito Diniz
jdiniz@aguasdoamazonas.com.br
Tel.: (92) 3627-5515
Cel.: (92) 8415-6178

