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METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DE VALOR DE OUTORGA FIXA NA SEGUNDA FASE
DA CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO RIO DE JANEIRO.

 

Esta Nota Técnica elaborada pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro tem o
objetivo de apresentar a metodologia utilizada para estabelecer o valor referentes à outorga fixa mínima na
segunda fase da CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS
COMPLEMENTARES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  O governo do
Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria da Casa Civil, é responsável pela condução técnica do
processo de concessão, realizado por meio de delegação concedida pelos municípios participantes do
procedimento.
Participam dessa segunda fase da concessão regionalizada dos serviços municipais de abastecimento de
água e esgotamento sanitário os seguintes municípios:

 

Em referência ao elemento distributivo do valor da outorga, está mantida a regra de repartição dos leiloes
dos blocos 1, 2 e 4, realizados em 30 de abril de 2021. A outorga mínima é estabelecida sobre três
variáveis, duas econômicas e uma financeira:

O valor econômico justo de mercado dos ativos assumidos pela concessionária nos municípios,
utilizados na integralização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário;



O valor econômico justo de mercado do sistema atual considera as estruturas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário existentes nos municípios, afetos e aderentes às atividades (benfeitorias, construções
civis, equipamentos, redes de água e esgoto – tubulações, etc.) em valor nominal, que não tenham
encerrado o ciclo de vida. O valor justo de mercado dos ativos de atuais de abastecimento de água e
esgotamento sanitário no conjunto de municípios foi calculado em R$ 622.048.220,96 (seiscentos e vinte e
dois milhões, quarenta e oito mil, duzentos e vinte reais e noventa e seis centavos).
 

O valor econômico futuro dos ativos, dado pelo presente dos ativos futuros que, ao final da
concessão, passarão a compor o sistema de prestação dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, calculado a partir dos investimentos totais (Capex e Repex);

O valor econômico futuro do sistema considera a precificação da estrutura física a ser construída pela
concessionária para atingir a meta de 99% de abastecimento de água e 90% de coleta e tratamento de
esgoto. Essa precificação é data pelo total do investimento em Capex e Repex ao longo dos 35 anos da
concessão, em valor nominal, utilizando como taxa de desconto para trazer a valor presente o
WACC (Weighted Average Cost of Capital – Custo Médio Ponderado do Capital).
O valor presente dos ativos futuros, calculado com base no Capex de água e esgoto apresentado pelo
BNDES, de R$ R$ 4.725.280.109,26, ficou em R$ 320.629.602,81 (trezentos e vinte milhões, seiscentos e
vinte e nove mil, seiscentos e dois reais e oitenta e um centavos).
 

O valor financeiro intangível, dado pela fórmula que estabelece um valor de outorga que permita
zerar o Valor Presente Líquido do projeto, considerando a Taxa Interna de Retorno determinada pelo
WACC (Weighted Average Cost of Capital – Custo Médio Ponderado do Capital).

O valor financeiro intangível da outorga foi calculado pela consultoria contratada pelo BNDES, levando
em consideração os custos de investimento e reinvestimento (Capex e Repex) no projeto, para
abastecimento de água e esgotamento sanitário, além dos custos operacionais e de manutenção ao longo
dos 35 anos de concessão (Opex), somados a despesas de impostos, taxas, outorga variável e demais
lançamentos contáveis que constituem o fluxo de caixa do negócio.
O valor financeiro intangível do negócio (a outorga mínima financeira) foi estabelecido pelo BNDES em
R$ 216.018.744,60 (duzentos de dezesseis milhões, dezoito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e
sessenta centavos).
Considerando os três elementos constituintes da outorga fixa mínima dos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário nos municípios aderentes à segunda fase do programa estadual de concessão
regionalizada, o valor final da outorga fixa mínima foi calculado em R$ 1.158.696.568,37 (um bilhão,
cento e cinquenta e oito milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta
e sete centavo).
 
A outorga fixa mínima será repartida, nos mesmos moldes dos blocos 1, 2 e 4, na proporção de 80% para o
governo do Estado, 15% para os governos dos municípios e 5% para o Fundo de Desenvolvimento da
Região Metropolitana, administrado pelo Instituto Rio Metrópole, órgão executivo de políticas públicas
em funções de interesse comum metropolitanas. O valor dos municípios será distribuído conforme a
população. Essa distribuição equitativa tem o objetivo de permitir que, mesmo aqueles municípios em que
o sistema não apresenta viabilidade de forma isolada, possa ser remunerado pela titularidade dos serviços.
A transferência será feita respeitando a proporcionalidade do pagamento das parcelas da outorga pela
concessionária, ou seja, 65% na assinatura dos contratos, 15% ao final da operação assistida e 20% até o
final do terceiro ano após assumir a operação plena.
Havendo oferta de valor excedente à outorga fixa mínima (ágio), o valor será dividido entre o governo do
Estado e os municípios, na proporção de 50%. Entre os municípios a divisão respeitará a
proporcionalidade demográfica.
Os municípios terão ainda, ao longo da concessão, uma remuneração via outorga variável, de 3% da
receita arrecadada da concessionária. A concessionária também terá de pagar, a título de outorga variável,



0,5% da receita arrecadada nos municípios metropolitanos para o Fundo de Desenvolvimento da Região
Metropolitana, administrado pelo Instituto Rio Metrópole, e 0,5% para a Agenersa - Agência Reguladora
de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a título de taxa de regulação.
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