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1. Antecedentes 
 

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado 

de Minas Gerais - Arsae-MG realizou, de 22 de janeiro a 16 de fevereiro de 2016, a Audiência Pública nº 

09/2016. O objetivo foi dar transparência ao processo e recolher contribuições sobre a Minuta de Resolução 

que estabelece o índice de reposicionamento tarifário a ser aplicado a partir de 1º de abril de 2016, resultante 

do processo de Revisão Tarifária Periódica da Companhia de Saneamento Municipal – Cesama de Juiz de 

Fora.  

A Nota Técnica CRFEF 01/2016 e as notas técnicas complementares, que detalham a metodologia de 

cálculo proposta, fundamentando a minuta da Resolução que autorizará a Revisão tarifária, foram 

disponibilizadas no sítio da Arsae-MG (www.arsae.mg.gov.br), bem como estão disponibilizadas agora as 

suas versões finais pós audiência pública. 

A sessão presencial da Audiência Pública ocorreu no dia 02 de fevereiro, às 14 horas, no Anfiteatro 

da Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora, de acordo com as regras estabelecidas em 

regulamento específico. 

 

2. Contribuições à Audiência Pública n° 09/2016 
 

Durante o período válido da Audiência Pública 09/2016, entre os dias 22 de janeiro e 16 de fevereiro 

de 2016, foram recebidas cinco contribuições, encaminhadas por meio digital. Não houve contribuição oral 

na sessão presencial. As contribuições são identificadas no quadro abaixo e apresentadas integralmente a 

seguir.  

Os critérios definidos pelo regulamento da Audiência Pública (contribuições identificadas com nome 

completo e endereço de e-mail, além de devidamente justificadas) foram atendidos por todas as 

contribuições.  

Quadro 1 - Contribuições recebidas na Audiência Pública n° 09/2016 

Data Participante Assunto 

27/01/16 Guilherme Dôco  Solicitação de base de dados e informações metodológicas 

03/02/16 Diogo Victor Gonçalves Mancini 
Manifestação a respeito de aumentos acima da inflação geral e 

de aplicação de recursos na prefeitura 

12/02/16 
Amaury Couri – Secretário de obras 

da Prefeitura de Juiz de Fora  
Sugestão sobre a recomposição de pavimentação asfáltica após 

intervenções da Cesama 

15/02/16 
Robson Dutra – Gerente Financeiro e 

Contábil da Cesama 
Operacionalização das contas específicas 

16/02/16 Vereador Roberto Cupolillo  

Indagações sobre os últimos aumentos tarifários e sobre o 

controle dos recursos destinados à obra de interligação da 

adutora Chapéu d'Uvas à ETA Marechal Castelo Branco 

 

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Todas as contribuições recebidas pela Arsae foram consideradas válidas. O acatamento ou 

recusa das sugestões são devidamente justificados nesta Nota Técnica, conforme previsto no Regimento 

Interno da Agência.  

Em seguida, cada contribuição é apresentada na íntegra, seguida das respectivas respostas. 

 

Contribuição 1 - Guilherme Dôco  

Assunto: Solicitação de base de dados e informações metodológicas 

“Boa tarde, Ontem liguei para obter algumas informações sobre a base de dados e metodologia utilizada 

para a realização dos cálculos de eficiência das empresas de saneamento básico. Não sei com quem conversei, 

mas esse analista me explicou que não poderia disponibilizar a base de dados, que se encontra toda no Snis, 

mas ele me disse que poderia disponibilizar a lista dos municípios que estão sendo comparados no estudo. 

Vocês poderiam disponibilizar essa base de municípios? 

Como expliquei para ele, sou estatístico e estou fazendo mestrado na UFMG em modelos de Benchmarking, 

e como estou trabalhando com os dados da ANEEL para modelos DEA, gostaria de ampliar o estudo a partir 

desses dados da ARSAE e modelo de fronteira estocástica (SFA). Solicitei também uma breve explicação da 

forma como o modelo foi utilizado no R. 

Se puderem disponibilizar algumas dessas informações iriam contribuir bastante com meu estudo.” 

 

Resposta: 

A Nota Técnica CRFEF 02/2016 contém todas as informações necessárias para compreensão e 

reprodução do trabalho, indicando inclusive a fonte da base de dados solicitada (que é pública) e os 

critérios de seleção dos municípios considerados na amostra (tópico 3.4 da NTCRFEF-02/16). A 

abordagem metodológica é detalhada na Nota Técnica supracitada, item 3 e Anexos. Segue o endereço 

para download da Nota Técnica CRFEF 02/2016 - Custos Operacionais e Análise de Eficiência: 

http://www.arsae.mg.gov.br/images/Arq_Apresentacoes/NTCRFEF%2002_2016_RevCesama_COperac

ionais.pdf. 

 

Contribuição 2 - Diogo Victor Gonçalves Mancini  

Assunto: Manifestação a respeito de aumentos acima da inflação geral e de aplicação de 

recursos na prefeitura 

 “Sou morador de Juiz de Fora e os serviços prestados pela Companhia são de péssima qualidade, além de 

que estão ocorrendo aumentos sucessivos na tarifa, e este aumento proposto está acima do índice 

inflacionário que foi de 10,67 no ano de 2015, portanto esse valor precisa ser reduzido a no máximo o índice 

de 10,67, até porque a CESAMA aplica esses recursos na Prefeitura e não em atividades exclusivas da 

companhia. Obrigado.” 

 

Resposta: 

É necessário ressaltar a diferença entre reajuste e revisão tarifária. O reajuste tarifário visa a 

recomposição do valor real (reajuste inflacionário) da receita auferida pelo prestador dos serviços públicos e 

não se confunde com a revisão tarifária, que consiste em uma reavaliação das condições da prestação dos 

http://www.arsae.mg.gov.br/images/Arq_Apresentacoes/NTCRFEF%2002_2016_RevCesama_COperacionais.pdf
http://www.arsae.mg.gov.br/images/Arq_Apresentacoes/NTCRFEF%2002_2016_RevCesama_COperacionais.pdf
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serviços. A Cesama passou a ser regulada pela Arsae em 2012, e desde então foram efetuados 4 reajustes 

tarifários. Nestes, o índice de reajuste não necessariamente coincidiu com a inflação geral observada no país, 

pois os índices autorizados são calculados com base em índices específicos para o reajuste de cada tipo de 

despesa incorrida pelo prestador, portando mais apropriados (a inflação geral pode ter sido puxada para 

cima por causa do preço dos alimentos, por exemplo, enquanto os custos mais significativos do prestador 

são com pessoal e energia elétrica). Assim, se este ano fosse efetuado apenas o reajuste tarifário, o índice 

seria de 9,7%1, mas como trata-se de uma revisão tarifária, é preciso considerar a necessidade de 

investimentos para adequação da prestação dos serviços, em termos de qualidade e abrangência, além de 

avaliar a real necessidade de recursos para cobertura de custos operacionais em regime de eficiência. Desta 

forma, nesta revisão tarifária periódica há um aumento real nas tarifas, que prevalecerão ao longo do ciclo 

tarifário de 4 anos, havendo anualmente o reajuste inflacionário e uma redução referente ao fator de 

produtividade, que exigirá uma redução dos custos incorridos pela Cesama. 

Conforme exposto na Nota Técnica CRFEF 01/2016 na Tabela 22, o índice de reposicionamento 

tarifário de 18,34% pode ser decomposto em reposição inflacionária, reposição de mercado, custos de capital 

de obras em andamento, destinações específicas para custos e investimentos incentivados, custos 

operacionais da nova estação de tratamento de esgoto (ETE União-Indústria), realização das ações previstas 

no Plano Municipal de Saneamento Básico de Juiz de Fora, dentre outros fatores, não se restringindo, 

portanto, à variação inflacionária. 

Pós audiência pública, com atualização de dados antes previstos de índices de inflação, mercado e 

contabilidade do último mês, o Índice de Reposicionamento Tarifário final é de 16,78%. 

A adequação das tarifas se faz necessária para a manutenção e melhoria da prestação do serviço 

de água e esgotamento sanitário em Juiz de Fora. Caso o ajuste não aconteça na magnitude proposta 

e/ou respeitando-se a data acordada, pode haver comprometimento da qualidade do serviço entregue 

à população. Ademais, esse custo por ora evitado, teria que ser arcado futuramente pelos usuários e 

talvez em maior magnitude. 

Quanto à destinação de recursos da receita da Cesama para a prefeitura, o que ocorre de fato é 

o pagamento dos dividendos devidos, o qual é efetuado, no entanto, por meio da quitação das faturas 

de água e esgoto, não havendo uma transferência monetária de recursos da Cesama para outros órgãos 

ou entidades, que não seja relacionada às atividades da companhia. 

 

Contribuição 3 - Amaury Couri  

Assunto: Sugestão sobre a recomposição de pavimentação asfáltica após intervenções da Cesama. 

“Ao trafegar pelas ruas de Juiz de Fora é possível verificar em diversas delas uma grande irregularidade no 

pavimento asfáltico, com exceção daqueles locais cujo asfaltamento é mais recente. Em sua maioria, estas 

ondulações e deteriorações são causadas ou agravadas pelos serviços de manutenção realizados pela 

CESAMA, seja em ramais ou redes. Desta forma diversos remendos são realizados ao longo das vias 

contribuindo para o fato observado. Em consulta à CESAMA o alto índices de reparos decorre de dois fatores: 

a idade das redes que compõem o sistema de água e esgoto, aliado aos grandes desníveis geométricos aos 

quais a rede fica submetida e também ao fato de que a deterioração da camada superficial do pavimento 

aliada as condições de pavimentação da via favorecem uma transferência de cargas do tráfego com maior 

                                                           
1 O percentual final (após audiência pública) referente a correção inflacionária é de 8,6%, alterado principalmente devido 
à redução do índice de energia elétrica previsto, com o anúncio de bandeira tarifária verde a partir de abril. 
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intensidade às tubulações. Isto somado implica no grande número de vazamentos e em decorrência 

necessidades de reparos na pavimentação. A PJF, em contribuição à consulta pública objeto da revisão 

tarifária, sugere que nos trabalhos de execução de redes ou de substituição de redes em ruas onde exista a 

pavimentação asfáltica, que a recomposição não se limite apenas à largura da vala aberta para esta execução 

e sim à recomposição das vias em sua largura, uma vez que, de outra forma haverá sempre grande 

descontinuidade entre a recomposição realizada e o restante do antigo pavimento. Existe uma incapacidade 

de se concordar a recomposição da vala ao perfil da via existente já que esta última se encontra com diversas 

irregularidades ou até deteriorada. Em última análise a intervenção da CESAMA provoca um agravamento 

das patologias já existentes e por si só justificaria a intervenção como um todo na via. Tal medida vem de 

encontro ainda à necessidade de se garantir a segurança e o conforto ao tráfego nas vias.  

Ainda de acordo com o apresentado na nota técnica da revisão, sugere-se que os recursos de manutenção 

possam ser utilizados para correções desta natureza em ruas onde serviços já tenham sido executados e que 

as irregularidades sejam atualmente de grande amplitude, sendo o critério de escolha e atuação gerenciado 

pela CESAMA em articulação com a PJF, em quantidade a ser avaliada pela direção da CESAMA dentro das 

possibilidades financeiras a que a revisão irá fornecer a partir do momento em que entrar em vigor.” 

 

Resposta: 

A recomposição asfáltica de responsabilidade da Cesama deve ser feita de acordo com o código de 

obras do município. A Arsae pode cobrar um serviço de melhor qualidade, desde a compactação das valas, 

mas deve ser avaliada a viabilidade econômica de se adotar a reposição asfáltica em toda a largura da rua, já 

que os recursos podem não ser suficientes no momento. Este custo extra poderia inviabilizar outras 

manutenções necessárias.  

Cabe destacar que a destinação de recursos para reposição de rede efetuada nesta revisão Tarifária 

permitirá progressiva redução da necessidade de intervenções para manutenção, o que trará benefícios em 

termos de redução de perdas de água, economia de custos com manutenção, redução dos transtornos 

referentes a ruas impedidas e à sujeira provocada por obras, e redução do problema em questão. 

 

Contribuição 4 - Robson Dutra (Gerente Financeiro e Contábil da Cesama) 

Assunto: operacionalização das contas específicas 

“Relacionamos a seguir, alguns fatos que nos trazem preocupações na operacionalização das contas 

específicas previstas na revisão tarifária da Cesama. 

1 - O provável retorno da CPMF, ainda sem regras bem definidas, poderá provocar aumento de despesas 

financeiras com a movimentação das várias contas a serem criadas; 

2 -  A distribuição de recursos em várias contas pode reduzir a capacidade de negociação de melhores taxas 

e prazos em caso de aplicações financeiras. 

3 - A quantidade de contas previstas e o consequente controle das ações dentro de cada grupo com destinação 

específica, demandará aumento de despesas (tempo, documentação, pessoal) para este fim, além do 

considerável aumento de contas contábeis, proporcional ao número de ações em cada grupo de destinação 

específica. 

4- Aumento no custo para contratação de auditoria externa para validação dos controles.” 
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Resposta: 

1 - O provável retorno da CPMF, ainda sem regras bem definidas, poderá provocar aumento de despesas 

financeiras com a movimentação das várias contas a serem criadas. 

A Arsae entende que a movimentação das contas não trará aumento das despesas com esta 

contribuição, pois, se prevalecer a regra da antiga CPMF (Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996), 

movimentações entre contas do mesmo titular (mesmo CNPJ), não serão passíveis de incidência do 

tributo. A Cesama provavelmente terá que pagar CPMF quando dos pagamentos que fizer, não 

importando, no entanto, de qual conta bancária sairão estes recursos. 

2 -  A distribuição de recursos em várias contas pode reduzir a capacidade de negociação de melhores taxas 

e prazos em caso de aplicações financeiras. 

A remuneração de aplicações de um mesmo titular em uma mesma instituição financeira, 

especialmente no montante significativo em questão, dificilmente seria impactada pela separação do 

recurso em diferentes contas vinculadas, dependendo apenas de negociação. Supondo que houvesse 

essa diferenciação, os controles e os custos necessários para monitorar e demonstrar a remuneração de 

cada um dos programas seriam maiores se não fossem abertas contas específicas, anulando, 

provavelmente, uma possível redução dos ganhos financeiros das aplicações. Ressalta-se ainda que os 

rendimentos líquidos dessas aplicações serão somados aos montantes das contas vinculadas, não 

afetando, portanto, o caixa da Cesama. 

3 - A quantidade de contas previstas e o consequente controle das ações dentro de cada grupo com 

destinação específica, demandará aumento de despesas (tempo, documentação, pessoal) para este fim, 

além do considerável aumento de contas contábeis, proporcional ao número de ações em cada grupo de 

destinação específica. 

A quantidade de contas previstas para os programas é indispensável para o controle dos recursos 

da Destinação Específica, exigindo que a Cesama planeje e se organize para os registros e 

acompanhamento. É possível que haja aumento de custos sim, mas que poderia ser absorvido pela 

empresa, já que os benefícios da Destinação Específica são evidentes. No mesmo sentido da resposta 

anterior, cabe lembrar que outras formas de controle significariam custos mais altos. 

4 - Aumento no custo para contratação de auditoria externa para validação dos controles. 

A auditoria externa para validação dos controles é necessária para garantir transparência à 

população. Estima-se um baixo custo, compatível com a complexidade das questões a serem colocadas 

para os auditores, levando-se em conta que não é preciso estabelecer questionários muito complexos. 

Não obstante, havendo custos relevantes a Cesama pode solicitar à Arsae que sejam considerados como 

custo regulatório, havendo compensação financeira destes valores nos próximos reajustes tarifários. 

 

Contribuição 5 - Vereador Roberto Cupolillo 

Assunto: Indagações sobre os últimos aumentos tarifários e sobre o controle dos recursos 

destinados à obra de interligação da adutora Chapéu d'Uvas à ETA Marechal Castelo Branco 

“Os usuários/consumidores do serviço público prestado pela CESAMA vêm convivendo com aumentos 

constantes em sua tarifa de água.  

Em 01 de abril de 2015, por meio da Resolução nº63/2015 da ARSAE, foi autorizado um reajuste tarifário de 

11,30%, malgrado a inflação acumulada no período tenha sido de cerca de 6%.  

Quatro meses depois, em 01/08/2015, por meio da Resolução nº70/2015, os consumidores foram 

surpreendidos com um novo aumento de 10,12%, o qual vigoraria temporariamente até 31/03/2016.  
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Tal aumento temporário foi justificado no intuito de garantir, preferencialmente, a interligação da adutora 

Chapéu D’Uvas à ETA Marechal Castelo Branco.  

Vale lembrar que a obra supracitada necessitou de incremento de recursos em função de falhas no projeto 

contratado pela CESAMA. 

Assim, os primeiros R$ 10 milhões liberados para a obra tiveram de ser incrementados com mais R$ 9 milhões 

para evitar a perda total da obra má executada. Esse novo incremento de recursos foi inteiramente custeado 

pelos usuários mediante a instituição àquela tarifa temporária que reajustou as contas de água em 10,12%.  

Todavia, a CESAMA informou em seu endereço eletrônico, que tal aumento temporário garantiria “recursos 

correspondentes à antecipação da revisão tarifária”.  

Ou seja, se tal incremento na tarifa foi realizado a título de antecipação de revisão tarifária, tal índice deveria 

ser compensado na revisão tarifária de 2016.  

Assim, informa o site da CESAMA: 

Motivadores da Antecipação Tarifária e Obra Associada:  

A ocorrência de fatos extraordinários como a crise de escassez hídrica e a paralisação das obras de ampliação 

da Estação de Tratamento de Água (ETA) Walfrido Machado Mendonça, devido a falhas no projeto 

contratado pela Cesama, levaram à necessidade de adoção de rodízio e de campanhas para redução de 

consumo, com consequente perda de receita financeira da Cesama. A esses fatos soma-se a crise econômica 

que o país vive atualmente.  

Os recursos correspondentes à antecipação da revisão tarifária estão sendo destinados para o financiamento 

de investimentos que permitam a superação da crise de abastecimento público de água em Juiz de Fora e 

para a cobertura de despesas associadas.  

O investimento definido para este fim é a obra de interligação da adutora de Chapéu d'Uvas à ETA Marechal 

Castelo Branco, com dois objetivos imediatos: aumentar a oferta de água tratada e poupar a represa Dr. João 

Penido que foi muito afetada pela falta de chuvas nos anos de 2014 e 2015. Esta obra deverá ser realizada 

dentro do período de agosto de 2015 a março de 2016. FONTE: http://www.cesama.com.br/?pagina=revisao-

tarifaria  

A inflação acumulada do último período gira em torno de 10%, todavia a proposta de revisão tarifária de 

2016 é da ordem de 18,56%.  Assim, considerando a proposta de 18,56% de revisão tarifária para o ano de 

2016 e considerando o reajuste tarifário de 2015, de 11,30%, em vigência desde 01/03/2015, além do índice 

de aumento temporário de 10,12%, em vigor deste 01/08/2015, podemos afirmar que a maioria dos 

consumidores está amargando um reajuste de 40%, em média, em suas contas de água num curto intervalo 

de tempo. 

Diante do exposto, indaga-se: 

1 - A aplicação do índice de revisão tarifária de 2016 de 18,56% não seria abusivamente excessivo se levarmos 

em conta os índices já aplicados ao longo de 2015 e 2016? 

2 - O índice de revisão tarifária de 2016 não deveria ser compensado àquele concedido a título de antecipação 

de revisão tarifária, instituído pela Resolução 70/2015 da ARSAE? 

3 - Como pré-requisito à aprovação de qualquer outro índice de revisão tarifária, não deveria a CESAMA 

demonstrar, justificadamente, a aplicação dos recursos obtidos via aumento temporário (antecipação de 

revisão tarifária) vinculando-os ao andamento das obras de interligação da adutora com a ETA, a fim de zelar 

pela moralidade e eficiência no serviço público? 

4 - Como o aumento temporário da tarifa é medida excepcional, a ARSAE está acompanhando a aplicação e 

a destinação correta dos recursos obtidos via aumento temporário instituído por meio da Resolução 70/2015 

desta agência, bem como a evolução das obras de interligação da adutora Chapéu D’Uvas à ETA Marechal 

Castelo Branco? 

5 - Em caso positivo, como é feito tal acompanhamento por essa agência reguladora?  

http://www.cesama.com.br/?pagina=revisao-tarifaria
http://www.cesama.com.br/?pagina=revisao-tarifaria
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6 - Como está a evolução das obras?  

7 - As obras estão dentro do cronograma previamente apresentado pela CESAMA? 

Destarte, em função dos questionamentos supracitados, encaminho minhas impugnações ao reajuste 

tarifário de 2016. Aguardo atenciosamente a resposta desta agência reguladora, a fim de garantirmos a 

eficiência do serviço público e a modicidade das tarifas aplicadas aos consumidores.” 

 

Respostas: 

Além das perguntas diretamente efetuadas (respondidas uma a uma a seguir), a contribuição 

apresenta discussão sobre o reajuste tarifário de 2015 ter sido acima da inflação geral observada naquele 

período. Em resposta, a Arsae aponta que as tarifas foram reajustadas em 10,04% em abril de 2015, enquanto 

o IPCA acumulado no mesmo período foi de 7,35%. Esta diferença ocorre pois os índices de reajuste 

autorizados não são definidos com base em um único índice geral, mas calculados com base em diferentes 

índices, mais apropriados para cada tipo de despesa incorrida. Os custos são divididos em administráveis e 

não administráveis, conforme definido na Lei 18.309/2009. Os preços associados aos custos não 

administráveis (energia elétrica, combustíveis, material de tratamento, telefonia e impostos) não podem ser 

controlados pelo prestador e por isso precisam ser reajustados integralmente, e estes não variam conforme 

o IPCA. É importante destacar que o reajuste tarifário aplicado pela Arsae em 2015 para a Cesama segue 

metodologia aprovada pela Agência através de Audiência Pública e prevista na Resolução Arsae 003/2011. O 

aumento de 54,02% nas despesas com energia elétrica da Cesama, devido à elevação das tarifas e ao impacto 

da aplicação de bandeiras tarifárias, além do início da vigência da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos 

do Comitê de Bacia, foram os principais fatores que contribuíram para o reajuste de 10,04% em 2015. A 

diferença de 10,04% de reajuste tarifário para os 11,30% citados (efeito tarifário médio) refere-se a 

compensações financeiras relativas ao período anterior, que poderiam ser a maior ou a menor. Naquele ano, 

a maior parte da diferença foi devida a diferença entre previsões e valores observados de Pasep e Cofins 

pagos pela Cesama. 

Outro ponto levantado na contribuição foi o problema de falhas estruturais na estação de tratamento 

de água Walfrido Machado Mendonça (ETA CDI)2. Cabe destacar que os problemas citados ocorreram na 

obra de construção da ETA CDI e não têm relação com a obra de interligação da adutora de Chapéu D’Uvas 

à ETA Castelo Branco, como pode parecer pela forma como foi colocado no texto ao mencionar “a obra 

supracitada necessitou de incremento de recursos em função de falhas no projeto”. Não houve desvio dos 

recursos da tarifa Adicional de 10,12% para arcar com despesas relativas a esta obra ou para qualquer outra 

finalidade. Além disso, a Arsae reforça que as obras de ampliação da ETA CDI, que não foram concluídas 

devido aos problemas construtivos citados, não foram incorporadas à base de remuneração da Cesama, ou 

seja, não estão sendo pagas pelos usuários nas tarifas, conforme explicitado na Nota Técnica CRFEF 16/2016.  

No site da Cesama, dentre os motivadores do estabelecimento da Tarifa Adicional, são citados os problemas 

ocorridos na ETA CDI, mas apenas no sentido de que impediram a continuidade da ampliação daquela ETA, 

agravando as dificuldades de abastecimento, contexto em que a interligação da adutora tornou-se a opção 

mais viável para garantir a segurança hídrica. 

 Seguem as respostas para os demais questionamentos efetuados na contribuição: 

                                                           
2 Tais problemas foram decorrentes de erros no projeto da responsável Engesolo, a qual escolheu o tipo de fundação 
incorreto (fundação direta em vez de profunda) e conexões rígidas em vez de flexíveis, comprometendo a estrutura. A 
Cesama acionou a empresa Engesolo na justiça, em abril de 2015, para ressarcimento de valores e responsabilização da 
mesma na solução do problema. 
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1 - A aplicação do índice de revisão tarifária de 2016 de 18,56% não seria abusivamente excessivo se 

levarmos em conta os índices já aplicados ao longo de 2015 e 2016? 

O índice de reposicionamento tarifário referente a esta Revisão Tarifária será aplicado em 1° de abril 

de 2016, um ano após o reajuste tarifário de 2015, não tendo sido aplicados outros aumentos em 2016. No 

ano de 2015 houve dois aumentos tarifários: o reajuste com início em 1° de abril e a tarifa Adicional para 

Investimento, em 1° de agosto.  

O Índice de Reajuste Tarifário aplicado em abril de 2015, de 11,3%, foi referente aos efeitos 

inflacionários do período de abril de 2014 a março de 2015. A Tarifa Adicional de 10,12% vigente de agosto 

de 2015 a março de 2016 está sendo destinada especificamente para a obra de interligação da adutora 

Chapéu d'Uvas à ETA Marechal Castelo Branco. A partir de 1º de abril não há mais destinação de recursos 

tarifários para esta obra. 

2 - O índice de revisão tarifária de 2016 não deveria ser compensado àquele concedido a título de 

antecipação de revisão tarifária, instituído pela Resolução 70/2015 da ARSAE? 

Sim, como aquele índice foi uma antecipação desta Revisão Tarifária, o impacto tarifário médio 

sentido agora pelos usuários é de 18,56%. Se não tivesse sido antecipado aquele percentual, seria aplicado 

agora um reposicionamento tarifário de 30,55%, além de não ter sido executada a obra da interligação da 

adutora. Pós audiência pública os respectivos índices são 16,87% e 28,7%, com atualização de dados previstos 

de mercado, contabilidade e índices de inflação, com destaque para a redução do índice de energia elétrica 

previsto (anúncio de bandeira tarifária verde a partir de abril). 

3 - Como pré-requisito à aprovação de qualquer outro índice de revisão tarifária, não deveria a CESAMA 

demonstrar, justificadamente, a aplicação dos recursos obtidos via aumento temporário (antecipação de 

revisão tarifária) vinculando-os ao andamento das obras de interligação da adutora com a ETA, a fim de 

zelar pela moralidade e eficiência no serviço público? 

A preocupação é procedente e a sugestão já é adotada, em parte. Embora a autorização do índice de 

reposicionamento tarifário não seja invalidada no caso de descumprimento das regras da Tarifa Adicional 

para Investimento, a Cesama seria obrigada a restituir os valores pagos pelos usuários, caso a obra não fosse 

concluída. Conforme Nota Técnica 03/2015: “A Cesama se comprometerá a concluir a obra financiada pelo 

recurso tarifário adicional. Caso isso não ocorra, será preciso restituir os valores utilizados à conta vinculada.” 

Conforme respostas às perguntas efetuadas na sequência, a demonstração da aplicação dos recursos pela 

Cesama está sendo cumprida e acompanhada pela Arsae. 

4 - Como o aumento temporário da tarifa é medida excepcional, a ARSAE está acompanhando a aplicação 

e a destinação correta dos recursos obtidos via aumento temporário instituído por meio da Resolução 

70/2015 desta agência, bem como a evolução das obras de interligação da adutora Chapéu D’Uvas à ETA 

Marechal Castelo Branco? 

Desde o início da cobrança do valor instituído a título de Tarifa Adicional para Investimentos, a Arsae 

vem acompanhando a geração e destinação dos recursos, com base em informações atualizadas 

periodicamente pela Cesama. 

5 - Em caso positivo, como é feito tal acompanhamento por essa agência reguladora?  

Conforme Nota Técnica CRFEF 03/2015, publicada no sítio eletrônico da Arsae, foram definidos 

procedimentos específicos a serem observados pelo prestador, envolvendo o envio periódico de informações 

de controle de origem contábil e extracontábil e a contratação de auditoria externa na modalidade de 

“Procedimentos Previamente Acordados”, relacionados à Tarifa Adicional para Investimentos.  

http://arsae.mg.gov.br/resolucoes-normativas/page/432-70-2015-autoriza-a-revisao-tarifaria-cesama
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A Arsae estabeleceu também que a Cesama deveria enviar as informações relativas à execução física 

da obra, tais como, medições, croqui de andamento e relatório fotográfico, as quais também deveriam ser 

disponibilizadas em seu sítio eletrônico, como forma de possibilitar o acompanhamento pela população do 

município de Juiz de Fora e promover a devida transparência do processo. 

A Cesama tem promovido o envio das informações requeridas pela Agência, viabilizando o 

acompanhamento da arrecadação, aplicação e utilização dos recursos provenientes da Tarifa Adicional para 

Investimentos. 

A Arsae divulgará os resultados que venham a ser alcançados pela instituição da Tarifa Adicional de 

Investimentos, com base nas análises realizadas pela Agência em função das informações recebidas do 

prestador, dos relatórios a serem recebidos da auditoria externa e das ações fiscalizatórias promovidas pela 

Agência. 

6 - Como está a evolução das obras?  

A Arsae acompanha o cronograma de desembolso previsto no Anexo I do Edital 06/2015, referente 

à obra de interligação. O cronograma foi elaborado conforme as etapas construtivas que são a base para 

elaboração das medições geradoras das ordens de faturamento e consequente pagamento.  

Houve um descasamento inicial de 45 dias entre a data prevista para o início da obra no cronograma, 

1º de setembro de 2015 e o início efetivo da obra, autorizado em 15 de outubro de 2015, devido a atrasos 

no processo licitatório. Considerando-se o impacto desse atraso na data de início das obras, até 

dezembro/2015 a sua execução estava alinhada com os prazos previstos para cada etapa, com percentual 

físico de execução pouco acima dos 65% previstos. 

Conforme estabelecido pela Nota Técnica CRFEF 03/2015, a Cesama tem divulgado os resultados 

alcançados pela iniciativa em seu sítio eletrônico. As informações podem ser encontradas em 

www.cesama.com.br, no link “Acompanhamento da TARIFA ADICIONAL PARA INVESTIMENTOS”. Essa 

divulgação inclui documentos sobre o andamento da obra, como relatório fotográfico, croqui e tabela com 

percentual de execução física da obra, dentre outros, para proporcionar transparência em relação ao 

andamento da obra a todos os interessados. 

7 - As obras estão dentro do cronograma previamente apresentado pela CESAMA? 

O cronograma previa uma duração de seis meses de obra, com início em 1º de setembro de 2015 e 

término no dia 29 de fevereiro de 2016. No entanto, devido a atrasos no processo licitatório, o início das 

obras só foi autorizado em 15 de outubro de 2015. Dessa forma, mantendo-se o prazo de seis meses de 

execução das obras previsto em contrato, a data prevista para término da obra é 15 de abril de 2016. Neste 

contexto, as obras estão dentro do cronograma definido no contrato.  

Cabe ressaltar à população que os recursos tarifários destinados a esta obra, faturados por meio da 

Tarifa Adicional de 10,12%, deixam de ser arrecadados a partir de 1° de abril, independente do término da 

obra. 

 

 

 

 

 

http://www.cesama.com.br/
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3. Considerações finais 
 

As contribuições realizadas no âmbito da Audiência Pública nº 09/2015 foram analisadas nesta Nota 

Técnica, não trazendo novos elementos que fossem incorporados à minuta de Resolução que estabelece os 

resultados do cálculo da Revisão Tarifária Periódica de 2016 da Companhia de Saneamento Municipal – 

Cesama de Juiz de Fora.  

Assim, a Nota Técnica CRFEF 01/2016 e as notas técnicas específicas que a subsidiaram, servem de 

base para a aprovação da versão final da respectiva Resolução Tarifária: Resolução Arsae-MG 79/2016. 

Os resultados apresentados naquela Nota Técnica, e submetidos à Audiência Pública, dependeram 

de previsões de informações de contabilidade, mercado e índices inflacionários para os meses de janeiro a 

março de 2016. Para evitar desvios com relação ao incorrido, os valores dessas variáveis disponíveis no 

período da Audiência Pública foram atualizados para a emissão da Nota Técnica final: CRFEF 14/2016 e notas 

técnicas complementares (versões finais pós audiência pública). 
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