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1. OBJETIVO 

 Apresentar os detalhes do cálculo das Outras Receitas que serão revertidas à modicidade tarifária no 

âmbito da primeira Revisão Tarifária Periódica da Cesama realizada pela Arsae-MG. 

 

2. OUTRAS RECEITAS 

2.1 Introdução 

 No processo de Revisão Tarifária, verifica-se quais custos devem ser cobertos pelas tarifas de água e 

de esgoto pagas pelos usuários. Para a correta avaliação, é preciso considerar que parte dos custos totais da 

Cesama são relacionados a outros serviços e atividades adicionais, como, por exemplo, os prestados sob 

demanda, cujos preços e prazos para execução são homologados pela Arsae anualmente. Além disso, a Arsae 

considera que parte do excedente de todas as atividades adicionais poderá cobrir os custos relacionados à 

prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tornando as tarifas mais módicas. 

Sendo assim, a Receita Tarifária (RT) não precisa se igualar à Receita Requerida (RR), uma vez que parte da 

última já será coberta pelo valor das Outras Receitas (OR).  

 Os balancetes mensais emitidos pela Cesama discriminam todas as suas fontes de receita e permitem 

a identificação de outras fontes que não as tarifas de água e de esgoto. A partir do entendimento da natureza 

dos lançamentos feitos em cada rubrica contábil, foi feita uma classificação da última para definição do 

tratamento regulatório das Outras Receitas.  

 O tratamento regulatório de Outras Receitas é a definição do percentual das receitas de cada grupo 

que será revertido à modicidade tarifária, isto é, o percentual das receitas que serão destinados para cobrir 

os custos relacionados na Receita Requerida. A escolha do percentual de reversão para a modicidade tarifária 

é pautada pela natureza da prestação de serviços, a necessidade de estímulo à atividade, a relação entre 

custos e receitas da mesma e se os custos associados a esses serviços adicionais já estão previstos na Receita 

Requerida, sendo cobertos pela Receita Tarifária (pessoal, materiais, etc.).   

2.2 Classificação das Outras Receitas 

 As receitas discriminadas no balancete foram inicialmente divididas entre Receitas Tarifárias e Outras 

Receitas, em que o primeiro grupo comporta as receitas de água, de esgoto, da tarifa adicional para 

investimento e vendas canceladas de água e esgoto1. Todas as demais receitas foram classificadas como 

Outras Receitas.  

 São três os grupos de Outras Receitas para os quais a Arsae estabeleceu o seu tratamento regulatório: 

Outras Receitas Operacionais, Outras Receitas Financeiras e Outras Receitas Diversas – classificação 

relacionada à natureza dos lançamentos. Os grupos foram subdivididos e o tratamento regulatório 

estabelecido para cada subgrupo.  

                                                 
1 As vendas canceladas são contas redutoras de receitas referentes a retificações feitas em faturas dos usuários que, 
por algum motivo, tiveram o valor de suas faturas revistas. 
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2.2.1 Outras Receitas Operacionais 

 O grupo de Outras Receitas Operacionais compreende atividades que são pertinentes às operações 

finalísticas da prestadora. Este grupo se subdivide em outras receitas operacionais monopolizadas, 

compartilhadas e por impontualidade.  

 No subgrupo de outras receitas operacionais monopolizadas estão relacionadas as atividades cuja 

execução só pode ser realizada pela Cesama, como as ligações e religações de água e de esgoto, ampliações 

de redes, serviços em ramais e receitas de vistorias, projetos e obras especiais – todos serviços com preços 

e prazos homologados pela Arsae. Apesar de serem receitas adicionais às tarifárias, elas são totalmente 

ligadas à prestação básica de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e por isso não 

precisam ser incentivadas. Além disso, os custos associados à prestação destes serviços são integralmente 

considerados na Revisão Tarifária para a composição das tarifas. Em função disso, reverte-se toda a receita 

estimada2 para a modicidade tarifária, estabelecendo um percentual de 100%.  

 Por sua vez, as outras receitas operacionais compartilhadas são as receitas de serviços que podem 

ser executados pelo prestador ou por outra empresa concorrente. Entre esses serviços, incluem-se o de 

caminhão pipa e de serviços laboratoriais. Como são atividades relacionadas à prestação dos serviços 

principais da Cesama, seus preços e prazos também são homologados pela Arsae. Assim, ao considerar que 

existe concorrência entre a Cesama e outras empresas com esses serviços e é interesse da Arsae em estimular 

a continuidade da oferta, será permitida certa rentabilidade com a atividade e apenas 50% do excedente 

será compartilhado. Considera-se, ainda, que os custos destas atividades, presentes na Receita Requerida, 

representam 70% da receita auferida na prestação desses serviços. Dessa forma, reverte-se 85% da receita 

estimada3 destes serviços, que equivale aos custos e metade do excedente4, para a modicidade tarifária. 

As outras receitas operacionais por impontualidade são referentes aos juros e multas pagos pelos 

usuários que atrasaram o pagamento das faturas. Dado que a multa existe para criar um incentivo financeiro 

à adimplência e os juros são uma compensação financeira para a prestadora pelo atraso dos pagamentos, 

decidiu-se reverter para a modicidade tarifária somente os saldos referentes às multas. Os valores referentes 

aos juros por impontualidade serão mantidos com o prestador. Como a Cesama lança os juros e multas dos 

usuários em uma única conta contábil, foi feita a estimativa da proporção dos mesmos a partir das 

informações de inadimplência enviadas para o cálculo de Receitas Irrecuperáveis. A estimativa resultante foi 

a proporção de 38% de multas entre as outras receitas operacionais por impontualidade, que será o 

percentual de reversão à modicidade tarifária. Recomenda-se que a Cesama faça lançamentos de juros e 

multas em contas contábeis separadas.   

2.2.2 Outras Receitas Financeiras  

 Outro grupo de contas analisado são as Outras Receitas Financeiras. Para estas, não são identificados 

qualquer compartilhamento de custos, isto é, auferir receitas financeiras não exige incorrer em custos 

cobertos pelas tarifas. Logo, deve-se considerar apenas o compartilhamento do excedente gerado. As Outras 

Receitas Financeiras se dividem em dois subgrupos: as parcialmente compartilhadas e as sem reversão.   

 As outras receitas financeiras parcialmente compartilhadas compreendem receitas de aplicações 

financeiras, de juros de mora e de descontos condicionais auferidos pela Cesama com seus fornecedores. 

                                                 
2 A receita com esses serviços foi prevista a partir dos valores verificados no balancete de receitas e do reajuste estimado 
dos preços a ser autorizado para esses serviços. 
3 A receita com esses serviços foi prevista a partir dos valores verificados no balancete de receitas e do reajuste estimado 
dos preços a ser autorizado para esses serviços. 
4 70% + (30/2)% = 70% + 15% = 85% 
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Como são receitas oriundas de atividades não finalísticas ou vantagens extraordinárias obtidas pelo 

prestador, opta-se pela reversão para a modicidade tarifária de 90% destas receitas, uma vez que a reversão 

de 100% poderia deixar de gerar incentivos para uma boa gestão das aplicações financeiras da prestadora e 

reduzir a busca por melhores negócios com seus fornecedores.  

 Já as outras receitas financeiras sem reversão são as receitas financeiras referentes ao rendimento 

de aplicações de recursos vinculados, como de depósitos judiciais e da conta vinculada que possui o saldo 

referente à tarifa adicional para investimentos, estabelecida pela Arsae através da Resolução 70/2015. Como 

o rendimento dessas contas tem destinação pré-determinada e seus custos associados não estão incluídos 

na Receita Requerida, sua reversão à modicidade tarifária afetaria o equilíbrio econômico e financeiro da 

prestação de serviços, por isso, essas receitas não serão revertidas.  

2.2.3 Outras Receitas Diversas 

 O restante das contas foi agrupado nas Outras Receitas Diversas que contempla cinco subgrupos de 

receitas de atividades não financeiras e que não são diretamente relacionadas aos serviços principais da 

Cesama. São eles: as de atividades não reguladas; as de doações e subvenções não vinculadas, as totalmente 

compartilhadas, as parcialmente compartilhadas e as sem reversão.  

 As outras receitas diversas de atividades não reguladas são as receitas de serviços prestados pela 

Cesama que não são obrigatórios para a adequada prestação de serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, mas que são complementares à mesma. São exemplos os serviços de manutenção, 

consultoria e outros serviços diversos prestados a usuários ou a prefeituras. Pela natureza complementar 

dos serviços, há um compartilhamento de custos (aqui estimados em 70% da receita) entre as atividades não 

reguladas com o serviço tarifado, que será totalmente repassado à modicidade das tarifas, juntamente à 

metade do excedente, o que equivale a reverter 85% destas receitas.   

 As outras receitas diversas de doações e subvenções não vinculadas são os recursos recebidos pela 

prestadora de entidades públicas, mas cuja destinação dos mesmos não é vinculada, como o caso do 

Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas (Prodes) da Agência Nacional de Águas (ANA)5. Como o 

Prodes determina apenas as diretrizes da aplicação dos recursos – ou para a aplicação em outros 

investimentos ou para a redução das tarifas dos usuários – a decisão da Arsae foi por reverter os mesmos 

totalmente à modicidade tarifária, sendo que o valor revertido anualmente considera o fluxo anual esperado 

de recebimentos durante o ciclo tarifário6.  

 As outras receitas diversas totalmente compartilhadas são as receitas não especificadas no balanço 

por representarem pequenas e esporádicas movimentações. Por isso, o saldo delas foi totalmente revertido.  

 As outras receitas diversas parcialmente compartilhadas incluem os lucros na alienação de bens e 

imóveis, alugueis ou cessão onerosa de imóveis. De acordo com a Cesama, os valores lançados na conta de 

alienação de bens já são líquidos da amortização feita sobre os mesmos. Assim como nas outras receitas 

                                                 
5 No Prodes, a ANA acorda entrega recursos ao prestador pelo funcionamento de estações de tratamento de esgoto 
previamente selecionadas que não detêm financiamento com entidades do executivo federal. De acordo com a Res. 
672/ 2014 da ANA, o valor do recurso é proporcional ao valor total do investimento e ao tamanho da população do 
município.  
6 Apesar do valor referente ao Prodes ter sido lançado no balancete no início de 2015, o resgate dos recursos será 
efetuado em 12 parcelas trimestralmente a partir do início do funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto 
União-Indústria vinculada ao Programa (previsão para dez/2015) e de acordo com o cumprimento das metas de 
tratamento previstas na Res. 672/2014 da ANA. Para fins de simplificação e garantia que possíveis atrasos não 
prejudiquem tal reversão nas contas da Cesama, decidiu-se reverter 25% do valor total do programa por ano ao longo 
do ciclo tarifário de 4 anos da companhia, o que equivale à reversão total do valor de R$ 3.318.000,00 no ciclo completo. 
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financeiras parcialmente compartilhadas, não foi considerado nenhum compartilhamento de custos e a 

decisão de compartilhar 90% das receitas com os usuários foi no sentido de incentivar a boa gestão destes 

negócios7.   

 Finalmente, as outras receitas diversas sem reversão contemplam as de doações e subvenções 

vinculadas da prestadora, as receitas de indenizações e ressarcimentos e a recuperação de contas baixadas. 

As doações e subvenções geralmente não apresentam repercussão caixa, pois são doações de bens à Cesama. 

Porém, se representam efeito caixa, os recursos são destinados a um investimento específico e por isso tais 

receitas não serão revertidas. As indenizações e ressarcimentos não serão revertidos, assim como o 

equivalente de despesas não são reconhecidos pela Arsae entre os custos da Cesama. E a Recuperação de 

Contas Baixadas representa o resultado de um esforço da empresa que deve ser incentivado, por isso não há 

qualquer reversão para a modicidade tarifária. Além disso, a Arsae considera como custo de inadimplência 

(Receitas Irrecuperáveis) um percentual regulatório e não o valor incorrido pelo prestador. Assim, não deve 

haver reversão para modicidade da recuperação obtida.  

3. CONCLUSÃO  

 O Quadro 1 resume as classificações propostas para as receitas da Cesama. Nele, estão descritos os 

percentuais considerados de custos associados, excedente compartilhado e de reversão total para a 

modicidade tarifária. A partir dos saldos do período de referência (abril/15 a março/168) presentes nos 

balancetes, os valores9 foram atualizados pelo índice de preços IPCA no período de abril 2015 a março 2016 

e, sobre eles, foram aplicados os percentuais de reversão à modicidade tarifária para calcular ao saldo a ser 

revertido. 

QUADRO 1: Outras Receitas - percentual e saldo para reversão a modicidade tarifária, por 

subgrupo 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Sob essa classificação e critérios adotados pela Agência, aproximadamente 7,85 milhões serão 

revertidos à modicidade tarifária, saldo equivalente a 3,98% da Receita Requerida da Cesama avaliada nesta 

                                                 
7 No período de referência considerado não foi verificado nenhum lançamento nas contas relacionadas, apesar da 
existência de lançamentos em períodos anteriores, o que tornou nula a consideração de reversão à modicidade tarifária.   
8 Os saldos de janeiro a março de 2016 são previstos.  
9 Alguns saldos das demonstrações contábeis foram ampliados a partir dos novos valores da Tabela de Preços e Prazos 
dos Serviços não Tarifados da Cesama, que será homologada pela Arsae. 

Custos 

associados

Excedente 

Compartilhado

Reversão 

Modicidade 

Tarifária

Saldo de 

referência

Saldo a ser 

revertido

Compartilhadas 70% 50% 85% 33.298 28.303

Monopolizadas 70% 100% 100% 4.870.581 4.870.581

Impontualidade 0% 38% 38% 911.114 346.223

Parcialmente compartilhadas 0% 90% 90% 1.779.712 1.601.741

Sem reversão 0% 0% 0% 314.183 0

Atividades não Reguladas 70% 50% 85% 11.738 9.977

Doações e Subvenções Não Vinculadas 0% 100% 100% 992.350 992.350

Totalmente compartilhadas 0% 100% 100% 208 208

Parcialmente compartilhadas 0% 90% 90% 0 0

Sem reversão 0% 0% 0% 847.008 0

9.760.191 7.849.383

Classificação das Outras Receitas

Outras 

Operacionais

Outras Receitas 

Diversas

Outras Receitas 

Financeiras

TOTAL
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Revisão. Isso significa que as tarifas do ciclo tarifário que se inicia precisarão cobrir quase 7,85 milhões a 

menos dos custos reconhecidos pela Arsae na Receita Requerida. 
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