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• Em referência aos Relatórios da Economia/UFF que nos itens 7.3 “Base 
Regulatória de Ativos em Janeiro de 2018” consideram um segundo cenário, 
onde o pagamento da outorga não é incluído na base de remuneração 
(Tabela 31 no Relatório CEG; e Tabela 29 no Relatório CEG-Rio), 
apresentamos as seguintes considerações:

• Em 2014, foram assinados os Terceiros Termos Aditivos aos Contratos de 
Concessão, estabelecendo que por ocasião das Revisões Tarifárias do 
período de 2013-2017 e de 2018-2022, e em virtude do pagamento da 

Termos Aditivos aos Contratos de Concessão 
CEG e CEG-Rio

período de 2013-2017 e de 2018-2022, e em virtude do pagamento da 
outorga compensatória, não ocorreria reequilíbrio econômico-financeiro, 
nos termos da Cláusula 2.1.4.:

2.1.4. Na próxima revisão tarifária correspondente aos 
anos de 2018 a 2022, não haverá reequilíbrio 
econômico-financeiro a ser realizado em virtude do 
pagamento da outorga compensatória mencionada na 

subcláusula 2.1, tendo em vista que os investimentos 
constantes da subcláusula 1.1, desse instrumento já 
foram considerados quando da revisão tarifária 
referente ao período 2013 a 2017, e que também não 
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• Ainda, os Terceiros Termos Aditivos disciplinam na sua Cláusula Segunda -
Da Contraprestação o seguinte:

(...) 2.1.2. O valor pago a título de contraprestação será 
considerado como ativo intangível regulatório e, 
dessa forma, será considerado na base de 

cálculo da remuneração dos ativos da CONCESSIONÁRIA para efeitos 
da fixação e revisão das tarifas, na forma prevista 
na Cláusula Sétima do Contrato de Concessão, 

Termos Aditivos aos Contratos de Concessão 
CEG e CEG-Rio

na Cláusula Sétima do Contrato de Concessão, 
sendo atualizado monetariamente pelo IGP-M da 

Fundação Getúlio Vargas, inclusive para o disposto no parágrafo 6º da 
Cláusula Sétima do Contrato de Concessão, a 

partir da data dos pagamentos da 
contraprestação.
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• Os termos aditivos seguem o disposto na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 
8.987/95, e foram formalizados pela autoridade competente, que motivou a 
realização do ato, estando em plena vigência.

• Os pagamentos de contrapartidas pelas Concessionárias ao Poder 
Concedente foram realizados por meio de outorgas compensatórias, que 
passam a integrar a base de ativos regulatórios como intangíveis (Cláusula 
2.1.2).

Termos Aditivos aos Contratos de Concessão 
CEG e CEG-Rio

• A hierarquia dos Contratos de Concessão em relação às metodologias 
disciplinadas no âmbito da AGENERSA resulta no comando de que tanto o 
contrato original de concessão, como qualquer um dos aditivos devem ser 
aplicados em todas as suas especificidades pela agência reguladora. 

• Não devem, portanto, existir qualquer alternativa no âmbito da Revisão 
Tarifária que implique no não cumprimento do contrato de concessão e dos 
seus aditivos. 
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• Os Relatórios da Economia/UFF referentes a CEG (pag. 87) e CEG-Rio (pag. 85 ) 
apresentam a seguinte argumentação: 

A Economia/UFF analisou a adequação dos ativos que compõem a base 
regulatória da CEG e CEG Rio, e não encontrou justificativa para inclusão dos 
itens na base regulatória de ativos (Tabela 29 e Tabela 27). Essa lista inclui itens 
que caracterizam manutenção de ativos existentes, que, portanto, se não 
contribuem para a expansão da vida útil além do período originalmente considerado, 
não deveriam ser incluídos na base. Assim, para evitar a dupla contagem decorrente 

Base Regulatória de Ativos

contribuem para a expansão da vida útil além do período originalmente considerado, 
não deveriam ser incluídos na base. Assim, para evitar a dupla contagem decorrente 

da inserção de serviços de manutenção na base, retiramos R$ 113 milhões 
da base de remuneração da CEG e R$ 1,7 milhões da base de remuneração da 
CEG Rio, que correspondem ao valor residual desses itens atualizados para 
dezembro de 2016. Consideramos que gastos com serviços de manutenção 
devem ser considerados como custos operacionais e não como ativos da base 
de remuneração.
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• Os Relatórios da Economia/UFF apontam que “gastos com serviços de 
manutenção devem ser considerados como custos operacionais e não como 
ativos da base de remuneração.”

• Todavia, o tipo de “manutenção” citado nos Relatórios trata-se na verdade 
de procedimentos essenciais para manter a integridade dos ativos. Não se 
confundindo, portanto, com as manutenções tradicionais.

• Observamos que os títulos constantes do sistema SAP para "nomear o 
imobilizado" em cada ano, não espelham a correta terminologia, pois na 

Base Regulatória de Ativos

imobilizado" em cada ano, não espelham a correta terminologia, pois na 
realidade os mesmos são atividades que demandam a instalação de 
equipamentos novos através da substituição de peças, acessórios e trechos 
de tubulações do sistema de distribuição de gás canalizado, sejam em redes, 
ramais ou instalações auxiliares.

• Tais intervenções realizadas pela CEG e CEG-Rio foram desenvolvidas por 
caracterizarem diretamente o aumento da vida útil do ativo, e caso não 
tivessem sido realizadas, resultariam na impossibilidade de 
operacionalização do sistema de distribuição, inclusive colocando em 
condição insegura os ativos e entorno de onde se encontram. 6



Os itens objetos de manifestação nos Relatórios podem ser resumidos e 
justificados da seguinte forma:

• Caracterização: Reparo Pontual

CEG MMR$ 27,4: Atividade de renovação de trecho de rede ou ramal demandada 
pela identificação de fuga de gás, seja caracterizada pelo serviço preventivo de detecção 
de redes ou avisos de terceiros, no qual para a eliminação do escapamento foi 
substituído trecho da tubulação, equipamentos e acessórios como válvulas e ramais, e a 
instalação de sistema de reparo de vazamento.

Base Regulatória de Ativos

instalação de sistema de reparo de vazamento.

• Caracterização: Manutenção de redes BP, MP e AP

CEG MMR$ 77,4 / CEG RIO MMR$ 1,69: Atividade de renovação de trecho de rede ou 
ramal demandada pela atuação em emergência, operações preventiva e corretiva, no 
qual para a resolução de avarias, eliminação de fugas, mitigação de riscos, atendimento ao 
plano de operação preventivo e corretivo, foi substituído trecho de tubulação, 
equipamentos e acessórios como válvulas, reguladores, plantas, ramais, entre outros.
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• As glosas sugeridas nos Relatórios trazem incertezas regulatórias, 
reabrindo a Base Regulatória de Ativos desde 2002.

• Em geral, por ocasião das revisões tarifárias, a base de ativos utilizada 
na Revisão Anterior é blindada e, a partir dessa base, se consideram os 
novos investimentos em ativos, baixas e depreciações. Esse formato, 
por exemplo, foi utilizado em São Paulo nas Revisões de 2004 e 2009 
da ARSESP, e aplicado às distribuidoras de gás canalizado.

Base Regulatória de Ativos

da ARSESP, e aplicado às distribuidoras de gás canalizado.

• Conforme Nota Técnica ARSESP 02/2009 (Metodologia detalhada para 
o processo de revisão tarifária das concessionárias de gás canalizado 
do estado de São Paulo), o procedimento adotado conhecido como 
roll-forward da base tarifária como segue:

“No processo de revisão tarifária para determinar o valor de P0, será necessário determinar um 
novo valor da BRRL ao início do Terceiro Ciclo Tarifário. Esta nova Base Tarifária calcula-se a partir 
da base tarifária determinada no início do Segundo Ciclo, atualizada pelo IGPM, somados os 
investimentos ajustados do Segundo Ciclo, e deduzidas as depreciações e baixas regulatórias...”

• Os sistemas contábeis utilizados pelas concessionárias, em geral, 
utilizam para a Revisão Tarifária uma fotografia da situação da base de 
remuneração, onde os conceitos apresentados já são considerados. 

8



• Qualquer processo de revisão da Base Regulatória de Ativos das 
concessionárias deve passar por Consulta Pública e estabelecer 
metodologia adequada, contratação de empresas especializadas 
na realização desse tipo de serviço.

• Por exemplo, na ARSESP foi realizada Consulta Pública nº 
003/2012, específica para tratar da Base Regulatória e que 
precedeu às contratações das empresas. 

Base Regulatória de Ativos

precedeu às contratações das empresas. 

• Na oportunidade, a ARSESP exigiu que o credenciamento das 
empresas para a execução dos serviços fosse realizada pela 
própria agência reguladora, nos termos da Deliberação ARSESP nº 
402/2013; presentemente, o assunto está novamente sob 
Consulta Pública nº 07/2018.

• Não consideramos oportuna a alteração da Base Regulatória de 
Ativos no decorrer do Processo de Revisão Tarifária, trata-se de 
procedimento especializado e complexo que demanda 
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