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ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES À AUDIÊNCIA PÚBLICA n° 30/2020 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Marcelo 
Amaral - 
Cesama 

"A revisão tarifária é o momento de se reestabelecer o 
reequilíbrio da prestação do serviço na comparação com a 
tarifa praticada. Com base na nota técnica verificamos que 
a ARSAE adotou ferramentas para permitir a realização da 
revisão mesmo sem a precisa definição do fluxo de 
investimentos em razão da inexistência do Plano 
Municipal de Saneamento Básico de Juiz de Fora revisado, 
indeferindo assim o pedido da CESAMA de postergação da 
revisão para o ano de 2021. Se a revisão tarifária tivesse 
sido adiada, haveria apenas o reajuste tarifário em 2020, 
objetivando recompor a variação inflacionária. A previsão 
de 0,32% de revisão a partir de abril de 2020, na 
comparação com a inflação dos últimos 12 meses 
implicará numa redução de aporte para custeio, que 
poderá provocar distorções no fluxo financeiro." 

A 1ª revisão tarifária periódica da Cesama, aplicada em 2016, foi estabelecida para um 
prazo de 4 anos, em conformidade com o preconizado no Convênio Arsae-MG 005/2015. 
Com isso, a proposta de postergação da revisão para 2021, aplicando agora apenas um 
reajuste tarifário, implicava a necessidade de interromper o fluxo de recursos adicionais 
para a Destinação Específica "Investimento Incentivado", que havia sido aprovada em 
audiência pública apenas para o período de 4 anos. Com essa condicionante colocada pela 
Arsae, a própria Cesama preferiu que fosse realizada a revisão tarifária sem adiamento. 

Em relação à atualização monetária, apesar do resultado geral significar um aumento 
tarifário menor que a inflação dos últimos 12 meses, não haverá redução de recursos para 
custeio, mas, ao contrário, haverá aumento de 4,16% devido à inflação e mais 1,85% acima 
da inflação, um aumento total de 6,09% nos recursos para cobrir custos operacionais. Os 
tributos e outras obrigações são cobertos integralmente e possíveis diferenças são 
compensadas nos reajustes anuais. O que puxou o resultado geral para baixo foi a redução 
nos recursos para "investimento incentivado", devido ao limite da capacidade de execução 
apresentada pela Cesama e à falta de plano de investimentos que demonstrasse 
necessidade de mais recursos. Portanto, não deve haver distorção no fluxo financeiro para 
custeio. 

Forma 

E-mail 

Tema 

Realização 
de Revisão 
Tarifária em 
2020 

 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Robson 
Dutra 
Ferreira - 
Cesama 

"A alteração do CPC 06 (R2) não deveria ser incluída no 
cálculo do BAR, ou seja, os custos com aluguel deveriam 
continuar sendo considerados nos custos operacionais, 
visto que apenas terá alteração contábil, sendo registrado 
em conta própria, separado das demais depreciações, 
lembrando que não é todos os alugueis que sofrerão 
alteração. Anexo o razão da conta depreciação 
arrendamento demonstrando o controle das demais 
depreciações, com identificação clara no banco 
patrimonial. Portanto reforço a ideia que os gastos com 
depreciação de arrendamento devem ser considerados no 
custo operacional". 

A Arsae identificou as alterações mencionadas na contabilidade e também que, a partir de 
dezembro de 2019, o valor dos contratos de aluguel de veículos passou a ser registrado no 
Banco Patrimonial como um ativo (cód. patrimonial 15692) em atendimento ao CPC 06 
(R2). 
No entanto, a contribuição foi acatada, mantendo o tratamento desses aluguéis como 
custos operacionais. Na próxima revisão tarifária periódica, o tema será reavaliado, e, se o 
tratamento for mantido, os ativos referentes a arrendamentos serão classificados como 
"Fora da Base de Ativos" para evitar dupla consideração como custo de capital e custo 
operacional. Nesse sentido, é importante que seja possível identificá-los no banco 
patrimonial como foi possível no banco de dez/19. 

Forma 

E-mail 

Tema 

CPC 06 (R2) 

 



 
 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Marcelo 
Amaral - 
Cesama 

"(...) à luz do usuário, fica um histórico descolado da 
variação inflacionária ano a ano. Embora tenha sido 
apresentado na audiência que não há relação do índice 
inflacionário com a cesta de índices que levam aos 
reajustes, a observação ano a ano denota ao usuário uma 
imprevisibilidade na variação anual dos preços da tarifa de 
água e esgoto. Neste sentido, fica como sugestão, a 
adoção de um mecanismo semelhante a um fundo que 
compensasse variações a maior e a menor dos índices de 
reajustes necessários com os que representam a inflação 
média divulgada. Desta forma ao longo dos anos este 
mecanismo tornaria a variação da tarifa mais linear e 
previsível permitindo aos usuários se planejarem da 
melhor forma possível. E é certo que com a revisão do 
Plano de Saneamento, o montante de investimentos 
sofrerá acréscimo provocando uma revisão extra. Se o 
fundo já existisse, seu impacto para a população seria 
amortecido." 

Para comparação com os índices de inflação geral deve ser usado o percentual de 4,07%, 
que foi a inflação média considerada nos cálculos, e não o índice final de 0,36%, que 
contempla outros efeitos de reconstrução da receita e dos componentes financeiros. 

A preocupação com distorções na percepção dos usuários é válida, mas a consideração de 
um índice geral maior que o aumento necessário, com a destinação do excedente para um 
fundo, poderia ser questionável do ponto de vista da transparência. Além disso, tivemos a 
experiência neste primeiro ciclo de utilizar os recursos de uma das contas vinculadas para 
amortecer impactos de variações de mercado, e a própria Cesama apontou dificuldades 
com o controle necessário. 

Por outro lado, de certa forma, essa ideia de amortecer efeito de futuros aumentos está 
sendo adotada, pois o mecanismo que a Arsae utilizou para manter a entrega de recursos 
para investimento mesmo não tendo sido apresentado um plano de investimentos evitou 
que houvesse redução significativa das tarifas agora, na expectativa de que um aumento 
possa ser necessário depois. 

Por fim, a respeito da possibilidade de aumento de recursos para investimento em 2021, 
é importante lembrar que não basta ser apresentada uma grande necessidade de 
investimentos, sendo necessário também que a Cesama demonstre capacidade de 
execução de investimentos nesse valor.  

Forma 

E-mail 

Tema 

Índices de 
Inflação 

 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Robson 
Dutra 
Ferreira - 
Cesama 

"Quais foram os custos regulatórios considerados na 
revisão?" 

A Cesama não solicitou compensação nem informou a ocorrência de custos regulatórios 
no período de referência. No entanto, a Arsae considerou um total de R$ 636 mil de 
compensações referentes à remuneração dos conselhos, ao seguro de responsabilidade 
civil e à despesa com o aterro sanitário, cujas justificativas e comprovações foram 
apresentadas no reajuste de 2019, mas os valores não foram integralmente considerados 
naquele momento por extrapolarem o período de referência. 
Remuneração dos conselhos: o reajuste de 2019 contemplou compensação do valor 
incorrido até dez/18. Portanto, foi considerado agora o valor incorrido de jan/19 a dez/19 
(R$ 266.573) + previsão do período de jan a mar/2020 (R$ 67.229); 
Seguro: o reajuste de 2019 contemplou compensação dos R$ 51.037,50 já pagos 
referentes ao contrato de R$ 68.050. Agora foi considerada a diferença de R$ 17.013. 
Aterro sanitário: o reajuste de 2019 contemplou compensação dos R$ 177.615 já pagos 
referentes ao contrato de R$ 429.840. Agora foi considerada a diferença de R$ 252.225. 
Os valores acima foram corrigidos pela Selic, totalizando R$ 636.274. 

Forma 

E-mail 
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Regulatórios 

 
 



 
 
 
 
 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Marcelo 
Amaral - 
Cesama 

"A previsão de aplicação de um fator positivo ou negativo 
relacionado ao atingimento de metas de tratamento de 
esgoto, embora ambientalmente correto e motivador, 
deve ter sua aplicabilidade avaliada em termos práticos, 
uma vez que o não atingimento em muitos casos está 
ligado a fatores externos à CESAMA e que não estão sob 
seu controle. Exemplo concreto é a desapropriação de 
uma área de 60m destinada a implantação de parte do 
interceptor de esgoto no bairro Poço Rico, cujo processo 
enfrentou erros do judiciário e que está atrasando 
sobremaneira a entrada em operação de uma importante 
elevatória de esgotos. E quanto a isso a CESAMA apenas 
pode aguardar os prazos judiciais. Apenas na justiça, o 
processo já dura 18 meses. Assim, a sugestão da CESAMA 
é de que a aplicabilidade de eventuais penalidades, com 
não reajustes, seja condicionada à não apresentação de 
justificativas que demonstrem a impossibilidade de 
atuação da CESAMA na consecução do objetivo" 

Primeiramente, deve ficar claro que a possibilidade da aplicação de um “reajuste zero” em 
2021 não é uma penalidade, mas uma forma de minimizar o risco que está sendo alocado 
para os usuários, que pagarão um adicional nas tarifas para uma necessidade de 
investimentos que não foi demonstrada. Ressalta-se também que não seria um "não 
reajuste", pois os recursos para custeio seriam reajustados, havendo redução apenas nos 
recursos de investimento incentivado, em contrapartida. Essa redução faria sentido pois 
a necessidade desses recursos não teria sido comprovada. Está sendo concedido um 
prazo razoável para a entrega do plano de investimentos (até 30/11/2021), de modo que 
a Arsae espera que a entrega aconteça e que, assim, não seja utilizada a alternativa de 
reajuste zero, e o reajuste ou revisão extraordinária a ser realizado em 2021 possa ser 
pautado por informações reais e completas. A entrega do plano de investimentos 
dependerá exclusivamente da Cesama, que terá tempo suficiente para alinhar com a 
Prefeitura as questões relacionadas ao direcionamento que constará no PMSB. 

Quanto à possibilidade de punição por não alcance da meta de aumento do tratamento 
do esgoto, a punição máxima corresponde simplesmente à retirada de um bônus 
concedido agora previamente (1,85% dos custos operacionais). Esse bônus pode 
contribuir para dar fôlego para os esforços no sentido da universalização. Porém, a 
regulação entende que não basta entregar recursos e não os atrelar a metas e incentivos 
efetivos. 

Por isso, e considerando também que o aumento do tratamento de esgotos pela Cesama 
não trará custos adicionais não cobertos nas tarifas, considera-se coerente a proposta de 
se permitir reduções tarifárias atreladas à baixa evolução do tratamento de esgotos, sendo 
que o impacto dessa redução será limitado ao bônus concedido antecipadamente via 
Fator de Produtividade.  

Por fim, embora existam dificuldades advindas de fatores externos à Cesama, a companhia 
continua sendo o agente com maior capacidade de gestão desses problemas. Não faria 
sentido inserir um incentivo tarifário para alcançar apenas o resultado que já seria 
alcançado sem o incentivo. A ideia é que a Cesama busque alternativas, empreenda 
esforços adicionais, encontre meios de contornar os empecilhos. Caso não consiga, parte 
do bônus será retirada, independentemente de haver justificativas. 

Forma 

E-mail 

Tema 

Fator de 
incentivo ao 
tratamento 
de esgoto 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Marcelo 
Amaral - 
Cesama 

"No sentido de se estabelecer uma política que incentive 
as ligações de água em residências unifamiliares, seria 
importante alterar a forma de cobrança do valor para 
efetiva ligação. Atualmente, a ligação de esgoto é gratuita. 
Já a ligação de água é cobrada. Os valores refletem o custo 
básico necessário à sua execução. Nossa sugestão é que a 
estimativa de ligações médias anuais para residências 
unifamiliares e sociais (água e esgoto), tenha seu total 
incluído na necessidade de receita anual e, portanto, seja 
um componente da tarifa. Desta forma, o usuário não mais 
seria cobrado deste valor, sendo o mesmo diluído com 
toda a população dentro do princípio da coletividade. Tal 
prática evitaria os inúmeros casos de vizinhos que cedem 
água de forma irregular alterando perfil de consumo por 
economia cadastrada. Também contribuirá para 
desburocratizar o pedido de ligação que não mais teria a 
etapa de opção pela forma de pagamento e inclusão em 
conta, para estes casos." 

A Arsae acata a contribuição. A partir da próxima atualização da Tabela de Preços e Prazos 
de Serviços Não Tarifados, com vigência a partir de 10 de junho de 2020, as ligações de 
água residenciais passarão a ser gratuitas. Com isso, a Cesama passará a auferir uma 
receita menor com o serviço de ligação, e a estimativa desse impacto foi contemplada nos 
cálculos desta revisão, conforme detalhado na Nota Técnica GRT 06/2020. 

Como a adequação foi feita por meio de estimativa, haverá compensação nos reajustes 
anuais referente à diferença entre o valor previsto de receita de ligações de água e o 
efetivamente realizado. 

Forma 

E-mail 

Tema 

Gratuidade 
para pedidos 
de ligação 
residencial 
de água 

 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Robson 
Dutra 
Ferreira - 
Cesama 

"Gostaria de esclarecimentos sobre os financiamentos 
(amortização e encargos) que irão ser realizados em 2020 
(novos) e já aprovados. Em anexo a previsão dos 
financiamentos em 2020." 

O valor considerado nos cálculos preliminares foi uma estimativa com base em 
informações dos anos anteriores, e seria substituído pelos novos valores que a Cesama 
ficou de apresentar. Ou seja, agora o cálculo considerará o novo valor informado de 
R$.10.481.943. 

Forma 

E-mail 

Tema 

Amortização 
e Encargos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Robson 
Dutra 
Ferreira - 
Cesama 

"O valor da CSLL de R$ 3.317.349 para a remuneração do 
custo de capital está muito abaixo do valor realizado em 
2019 que representou R$ 6.243.055,99." 

A redução do valor de CSLL previsto para o próximo período em relação ao incorrido no 
período anterior se deve à redução da parcela da receita que possivelmente se converterá 
em lucro contábil. Isso ocorrerá, principalmente, porque foi reduzido o valor destinado a 
Investimento Incentivado e à Tarifa Social, principais responsáveis pelo aumento do lucro 
contábil no ciclo que se encerra. Outra questão que aumentou a base de incidência da CSLL 
nos últimos períodos foi a redução de despesas, que levou a Cesama a absorver um maior 
excedente (lucro). 
Conforme explicado na seção 3.3.3.5 da Nota Técnica GRT 06/2020, a estimativa da CSLL 
partiu da aplicação da alíquota de 9% sobre a base de lucro tributável. 
Para o cálculo desse lucro tributável, considera-se que os valores entregues na tarifa para 
custos operacionais, tributos e outras obrigações e inadimplência são utilizados para as 
finalidades previstas e, com isso, não se converterão em lucro. Já os valores entregues na 
forma de destinações específicas e custos de capital serão majoritariamente utilizados 
para investimentos, não sendo imediatamente dedutíveis da base tributável em forma de 
despesa. 
Portanto, o cálculo da base tributável parte dessa soma (custos de capital + DE’s) menos a 
parcela dedutível para fins de tributação: depreciação contábil, despesa com encargos de 
empréstimos/financiamentos, participação nos resultados e juros sobre o capital próprio. 
O cálculo é ilustrado de forma mais clara na Figura 2 da seção 3.3.3.5 da Nota Técnica 
GRT 06/2020. 
Cabe destacar que, aplicando o mesmo método de cálculo aos dados de 2019, chega-se a 
uma CSLL próxima aos R$ 6,2 milhões mencionados. 

Forma 

E-mail 

Tema 

CSLL 

 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Wanderson 
Castelar - 
Vereador  

"Bolsonaro assinou decreto que prorrogou prazo para 
dez/2022 para que municípios apresentassem PMSB. Bom 
para os gestores atrasados, mas ruim para a população. 
Serviços não-tarifados da Cesama são caríssimos, quase 
proibitivos, sobretudo em áreas carentes. Arsae 
acompanha essas taxas?" 

A Arsae homologa anualmente a tabela de serviços não tarifados, realizando reajustes, que 
buscam apenas atualizar os valores pela inflação, e revisões periódicas, com o intuito de 
estabelecer o patamar de preços dos serviços. Em maio deste ano será realizada a próxima 
homologação da tabela de serviços não tarifados da Cesama, podendo ser definidos novos 
preços observando a capacidade de pagamento dos usuários. 
Cabe ressaltar que um dos pontos que já está decidido é que a ligação de água para 
usuários residenciais passará a ser gratuita após a próxima atualização da referida 
tabela. 

Forma 

Sessão 
presencial 

Tema 

PMSB 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Juraci 
Scheffer - 
Vereador de 
Juiz de Fora 

“Enquanto agência reguladora, qual o princípio de 
transparência a Arsae-MG tem com relação à sociedade 
civil e os poderes constituídos?" 
O vereador também reclama que a Câmara só tomou 
conhecimento da existência da Arsae-MG recentemente e 
que a audiência pública foi marcada em cima da hora.  

O aviso da audiência Pública nº 30/2020 foi publicado na imprensa oficial dia 3 de janeiro 
de 2020, 5 dias de antecedência do início do prazo de recebimento de contribuições, 08 a 
31 de janeiro de 2020, conforme §1º do art. 75 do Regimento Interno da Arsae-MG. Além 
disso, dia 7 de janeiro de 2020 foi publicado o aviso da sessão presencial realizada dia 28 
de janeiro no Plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Ou seja, a agência soltou 
comunicado da Sessão Presencial 21 dias antes dela ocorrer. 
Os seguintes vereadores municipais ainda foram comunicados através de ofício enviado 
por e-mail no dia 16/01/2020: Adriano Miranda, Ana Rossignoli, André Mariano, Antônio 
Santos de Aguiar, Aparecido Reis Miguel Oliveira, Carlos Alberto de Mello, Hitler Vagner 
Candido de Oliveira, João Kennedy Ribeiro, João Francisco Condé, José Mansueto Fiorilo, 
José Márcio Lopes Guedes, Júlio Francisco de Oliveira, Juraci Scheffer, Marlon Siqueira 
Rodrigues Martins, Nilton Militão, Wagner França e Wanderson Castelar Gonçalves. Foram 
comunicados também o Prefeito Antônio Almas, os secretários Luís Cláudio Santos Pinto, 
Márcio Itaboray, Carlos Alberto Ramos de Faria, Amaury Couri e Ricardo Miranda, o 
superintendente do PROCON/JF Eduardo Schroder e a representante do Conselho 
Municipal de Saúde Regina Célia de Souza. 
Todo o processo de comunicação via ofício pode ser verificado através do Processo SEI 
2440.01.0000065/2020-32. 
Além disso, é importante notar que a Arsae-MG possui convênio com o Município de Juiz 
de Fora desde 02/10/2012, de tal forma que foi também responsável por realizar a 1ª 
Revisão Tarifária Periódica da Cesama em 2016. 
A Arsae reconhece que ainda é necessário aumentar o alcance da comunicação, e por isso 
está empenhada na ampliação das divulgações na mídia e em suas redes sociais, já que as 
comunicações formais por ofício, que sempre foram realizadas, têm demonstrado pouco 
alcance. 
Além disso, a Arsae sugere que os interessados consultem a página da agência na internet 
(www.arsae.mg.gov.br), que sempre contém informações sobre os trabalhos realizados, 
incluindo o detalhamento de cálculos e todos os relatórios de fiscalização de cobrança e 
da prestação dos serviços. 
Por fim, a Arsae se coloca sempre à disposição para esclarecimentos e para recebimento 
de informações e sugestões que possam contribuir com uma melhor regulação da 
prestação dos serviços no município. 

Forma 

Sessão 
presencial 

Tema 

Transparênci
a da Arsae-
MG 

 



 
 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Juraci 
Scheffer - 
Vereador de 
Juiz de Fora 

"A incidência do fator X a fim de 
melhorar a eficiência do tratamento da 
cobrança de esgoto não implicaria numa 
cobrança dupla para a população, uma 
vez que pagamos 80% de esgoto sobre a 
tarifa de água para um esgoto que não é 
tratado? O Fator X seria uma ação justa 
apenas para quem está começando a 
pagar, mas não para a população que já 
está pagando pelo tratamento do 
esgoto". 

Não há dupla cobrança. Houve confusão entre a tarifa de esgoto (que corresponde a aproximadamente 70% 
da tarifa de água) e o prêmio ou punição que será aplicado à Cesama a depender do alcance da meta de 
aumento do tratamento de esgotos, que poderá variar de -1,85% a 1,85% nas tarifas. O resultado do 
indicador "volume de esgoto tratado/volume de esgoto gerado" não significa um percentual de cobrança a 
mais na tarifa. É um indicador para acompanhar o nível de tratamento de esgotos em relação à meta. 
Dependendo da distância da meta, pode haver redução nas tarifas de até -1,85% ou aumento de até 1,85%. 
O funcionamento do mecanismo é explicado em detalhes na seção 5.2 da Nota Técnica GRT 06/2020. 

Em relação à tarifa de esgoto, esclarece-se que, na Revisão Tarifária de 2016, a Arsae-MG estabeleceu uma 
trajetória de alteração da relação entre a tarifa de esgoto e a de água, com o objetivo de alcançar o 
percentual de 70%. Nesta Revisão de 2020, a Arsae fez leves adaptações nos percentuais de progressividade, 
adequando àqueles estabelecidos para os demais prestadores, além de dar andamento à trajetória no 
sentido de atingir os 70% para todas as faixas. 

Além disso, é importante destacar que diferentemente do que ocorre com outros prestadores, como é o 
caso da Copasa, a tarifa de esgoto da Cesama não é diferenciada entre esgoto coletado e esgoto tratado. 
Sendo assim, a tarifa de esgoto passa a ser cobrada a partir do momento em que a ligação de esgoto é 
realizada, não sofrendo alterações caso a Cesama passe a fazer, além da coleta, o tratamento deste esgoto. 
Sendo assim, a Cesama possui pouco incentivo financeiro via tarifa para melhorar seu índice de tratamento 
durante o ciclo tarifário, pois só perceberá remuneração pelo investimento adicional no próximo ciclo. 
Levando em consideração que apenas 7% do volume gerado de esgoto é tratado, a Arsae propôs o 
mecanismo de incentivo (com prêmio e punição) para induzir a companhia a envidar o máximo de esforços 
possível no sentido da universalização da prestação dos serviços em sua integralidade. Deve ficar claro que 
o incentivo não envolve apenas prêmio, mas também punição no caso da meta não ser alcançada. 

Forma 

Sessão 
presencial 

Tema 

Fator de 
Incentivo ao 
tratamento 
de esgoto 

 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Juraci 
Scheffer – 
Vereador 

Pleiteia investimentos mais significativos 
para proteção e monitoramento de 
mananciais. 

Para a definição do valor alocado nas tarifas referente à Destinação Específica de Proteção de Mananciais, 
a Arsae-MG utiliza como referência a Lei 12.503/1997 (Lei Piau), que estabelece a obrigatoriedade de 
investimento em proteção e preservação ambiental por parte das empresas concessionárias de serviços de 
abastecimento de água e geração de energia, no montante equivalente a, no mínimo, 0,5% do valor total da 
receita operacional apurada no exercício anterior. Havendo demanda para aumento do percentual 
considerado nas tarifas da Cesama, a Arsae pode reavaliá-lo, observando a efetividade das ações realizadas 
com o montante entregue atualmente e sempre levando em consideração a capacidade de pagamento 
dos usuários.  

Forma 

Sessão 
presencial 

Tema 

Proteção de 
Mananciais 

 
 



 
Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Juraci 
Scheffer - 
Vereador de 
Juiz de Fora 

O vereador expõe preocupação com a 
possibilidade da realização de Revisão 
Extraordinária em 2021 e questiona como 
a revisão será feita. Também aponta 
preocupação com a questão do atraso do 
Plano Municipal de Saneamento Básico 

A Cesama não apresentou um Plano de Investimentos para este próximo ciclo tarifário, impossibilitando 
que a Arsae pudesse mensurar adequadamente o valor de investimentos necessários. Há uma expectativa 
de que a atualização do PMSB no próximo ano demonstre uma alta necessidade recursos, mas essa 
informação ainda não foi disponibilizada pelo município de Juiz de Fora. 

Por isso, será concedido um prazo até 30 de novembro de 2020 para que a Cesama elabore e disponibilize 
à Arsae um plano de investimentos bem estruturado para os três últimos anos do ciclo tarifário, que deverá 
guardar coerência com o PMSB que está sendo elaborado. 

Uma vez entregue, caso o referido plano de investimentos demonstre uma necessidade de investimentos 
muito superior ao alocado nas tarifas durante a presente revisão (cerca de R$ 45 milhões), a Arsae avaliará 
a pertinência da realização de uma revisão tarifária extraordinária, no momento do próximo reajuste 
tarifário anual, para reequilibrar a parcela da tarifa referente a investimentos. Ressalta-se que, assim como 
para esta revisão tarifária, a eventual revisão tarifária extraordinária de 2021 contará com um processo de 
consulta pública acrescida de uma sessão presencial em Juiz de Fora. 

Deve ficar claro que não basta ser apresentada uma alta necessidade de investimentos, sendo necessário 
também que a Cesama demonstre capacidade de execução dos investimentos. A Arsae avalia o valor 
alocado na tarifa para investimentos com base em 3 análises: quanto é necessário; quanto o prestador é 
capaz de realizar e quanto é possível colocar na tarifa sem ferir a capacidade de pagamento dos usuários. 

Forma 

Sessão 
presencial 

Tema 

Revisão 
Extraordinári
a e PMSB 

 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Juraci 
Scheffer - 
Vereador de 
Juiz de Fora 

"A população de Juiz de Fora pagou R$ 10 
milhões de adiantamento para a 
construção da Estação de Tratamento de 
Água. Esse valor vai ser devolvido via 
tarifa? Qual desconto terá que ser feito 
para que a população não tenha que pagar 
duas vezes por esses valores." 

Não houve adiantamento de recursos para construção de uma ETA, mas para uma adutora. A Revisão 
Tarifária Preliminar de 2015 da Cesama, autorizada pela Resolução Arsae-MG 70/2015, foi realizada em 
caráter extraordinário para solucionar o desabastecimento provocado pela crise hídrica. Tal revisão 
permitiu um adicional tarifário temporário de 10,12% entre agosto de 2015 e março de 2016 para custear 
a construção de uma nova adutora que interligasse a adutora Chapéu D’Uvas (que conecta o reservatório 
à ETA CDI) à represa Dr. João Penido. A Arsae acompanhou e fiscalizou a execução da obra e a destinação 
dos recursos, como pode ser observado com maiores detalhes no Relatório de Fiscalização Econômica 
GFE16/2018 disponível no sítio eletrônico da Arsae (http://arsae.mg.gov.br/). As obras foram iniciadas em 
15 de outubro de 2015 e finalizadas 10 meses depois, em 26 de agosto de 2016. Sendo gasto no total o 
valor de R$ 8.876.886,84, montante exatamente igual ao previsto no contrato nº 62/2015. Os registros 
contábeis de entrada e saída de recursos, bem como o registro dos ativos no banco patrimonial do 
prestador, ocorreram em conformidade com o demandado pela Arsae-MG. 

Não haverá pagamento duplo pela população, pois o valor antecipado para a construção da adutora não 
entrou no banco patrimonial da Cesama como ativo remunerável nas tarifas, exatamente para que os 
usuários não paguem duas vezes. 

Forma 

Sessão 
presencial 

Tema 

 

 



 
Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Juraci Scheffer - 
Vereador de Juiz de 
Fora 

"Não podemos buscar financiamentos a longo prazo 
para acelerar o custeio de investimentos na 
melhoria do tratamento, uma vez que 93% do 
esgoto ainda não é tratado?" 

Não cabe à Arsae-MG determinar que a Cesama procure captar novos financiamentos 
a longo prazo. Esta é uma decisão que cabe ao prestador. Depois que a Cesama capta 
recursos onerosos e executa as obras, os valores passam a ser remunerados nas tarifas. 
A Arsae calcula a taxa de remuneração eficiente do capital de terceiros, cabendo à 
Cesama encontrar os melhores financiamentos. 

Quando são captados recursos não onerosos (doações, subvenções governamentais, 
etc) esses valores não são considerados na tarifa, ou seja, não são pagos pelos usuários. 
Apesar de que a Arsae não pode impor à Cesama que busque fontes alternativas de 
financiamento, o modelo regulatório adotado incentiva o aumento dos investimentos 
e a redução dos custos, de modo que é importante que a Cesama busque sim as 
melhores formas de captar recursos para expandir a prestação dos serviços com 
eficiência e qualidade. 

Forma 

Sessão presencial 

Tema 

Financiamento a longo 
prazo 

 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Dr. Antônio Aguiar - 
Vereador 

Dúvida sobre a diferença entre cobrança de taxa de 
água e cobrança pelo uso de recursos hídricos. Nas 
tarifas, a população paga tarifa adicional pelo uso de 
recursos hídricos?  

Sim, a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos é contemplada na tarifa, dentro do item 
referente a Tributos e Outras Obrigações. Nesta Revisão, está sendo destinado o 
montante de aproximadamente R$1,6 milhões (0,7% da receita do prestador) para esse 
fim. Tal cobrança é um item de custo do prestador, que capta água, lança efluentes das 
ETEs, etc, motivando pagamentos à ANA e ao IGAM. 

Para mais informações sobre a importância de tal cobrança, recomenda-se a leitura dos 
links: http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/cobranca-pelo-uso-dos-recursos-hidricos  
https://www.ana.gov.br/gestao-da-agua/cobranca/perguntas-frequentes-cobranca 

Forma 

Sessão presencial 

Tema 

Uso de recursos 
hídricos 

 

Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Vagner de Oliveira - 
Vereador 

"Há um levantamento de quantas pessoas não tem 
água potável na cidade? Como está o contrato de 
licitação de expansão da rede de tratamento de 
esgoto na cidade?" 

Atualmente, o índice de abastecimento de água em Juiz de Fora é de 94,8%. O 
andamento de contrato de licitação do prestador não é escopo de atuação da agência, 
cabendo ao prestador agilizar os processos para que as obras sejam executadas. 

A partir do momento que as obras são executadas, a Arsae garante nas tarifas a devida 
remuneração dos investimentos realizados, uma vez que passem a fazer parte da Base 
de Ativos do prestador. 

Forma 

Sessão presencial 

Tema 

Abastecimento de 
água e expansão do 
tratamento do esgoto 

 

 

 



 
Nome Contribuição/questionamento Resposta 

Gerard Ribeiro da Silva 
- Associação Vida que 
Segue 

“Cesama só trata 7% da água. Por que não se 
busca parcerias com governo estadual e federal? 
Empréstimos com BDMG, BNDES, Banco 
Mundial? Prefeitura poderia fazer parcerias com 
universidades para atualizar PMSB. Buscar 
parcerias com pequenas e médias empresas na 
área sustentável. Investir nessas empresas para 
buscar melhorar os serviços de água e esgoto. 
Buscar parcerias com EMPAV e DEMLURB para 
canalização e construção de novos diques e 
reforma de córregos, para resolver enchentes. 
Outros problemas são a burocracia para 
conseguir religação e ligação de água e para 
alterar cadastro; além de cobrança indevida. 
UFJF não poderia ajudar a buscar as outras 26 mil 
famílias para receberem o benefício da Tarifa 
Social?” 

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que o índice de abastecimento de água da 
Cesama é 94,8%, percentual que leva em conta a população atendida com o serviço. O 
índice de tratamento de água é de 100%, ou seja, toda água distribuída é tratada. O índice 
referido pelo usuário (7%) é o de tratamento de esgoto, que está relacionado à quantidade 
do esgoto gerado que é tratado. 
Com relação a financiamentos, o papel da Agência Reguladora é calcular a taxa de 
remuneração eficiente do capital de terceiros, cabendo à Cesama encontrar os melhores 
financiamentos. 
O modelo regulatório adotado incentiva o aumento dos investimentos e a redução dos 
custos, de modo que é importante que a Cesama busque sim as melhores formas de captar 
recursos para expandir a prestação dos serviços com eficiência e qualidade. 
No que diz respeito à Tarifa Social, é necessário um maior esforço de divulgação do 
prestador para cadastrar aqueles usuários com direito ao benefício, além de melhorar os 
cadastros comerciais, que atualmente impossibilitam a agência de realizar cruzamentos 
com o CadÚnico para identificar automaticamente usuários habilitados. Por fim, questões 
que envolvem burocracia para resolução de problemas podem ser endereçadas à 
Ouvidoria da Arsae, que proverá auxilio ao usuário. 

Forma 

Sessão presencial 

Tema 

Empréstimo; Tarifa 
Social; Burocracia 
Cesama 

 

Nome Manifestação 

Sargento Melo Casal - 
Vereador 

O vereador se mostrou animado com a normatização relacionada à medição individualizada em condomínios, mesmo que tenha demorado 
a sair. Além disso, comenta o fato de que quem faz o PMSB é a prefeitura e que deveria ser a Cesama, que é quem efetivamente trabalha 
com os serviços de água e esgoto. Acrescenta que ainda há muitos locais precários na cidade e que são necessários muitos investimentos por 
parte do prestador.  

Forma 

Sessão presencial 
 

Nome Manifestação 

André Borges de 
Souza - Cesama 

O Diretor-presidente da Cesama se manifestou a respeito de alguns pontos importantes: “a Cesama teve uma redução de 2,29% ao ano na 
tarifa nos últimos 4 anos, por ser menos eficiente do que a média das companhias observadas, recebendo um dever de casa de reduzir os 
custos. Agora a Cesama está mais eficiente. Houve redução de cerca de 10% em custos operacionais e 63% em despesas indesejadas, não 
relacionadas à operação”. Em resposta à questão do PMSB ser elaborado pela Prefeitura e não pela Cesama, reforçou que o plano também 
contempla resíduos sólidos e drenagem urbana, sendo por isso feito pela Prefeitura. “O PMSB de Juiz de Fora foi elaborado em 2016 e sua 
revisão está acontecendo agora. A Cesama havia solicitado à Arsae para que a Revisão fosse postergada e fosse feito apenas um reajuste este 
ano, para que o PMSB fosse analisado para a Revisão. Como não foi possível, será indispensável uma Revisão Extraordinária em 2021, quando 
o PMSB estiver pronto. As despesas da Cesama estão reduzindo, e aumentando investimentos. A tarifa precisará aumentar, respeitada a 
capacidade de pagamento dos usuários. A Cesama tem uma dívida com a população com relação ao tratamento de esgoto. A infraestrutura 
para o tratamento está pronta. Tratamento de esgoto e redução de perdas serão dois focos da Cesama”. 

Forma 

Sessão presencial 

 


