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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, no período de 2 a 31 de julho de 2018, a consulta pública nº 
12/2018, com a finalidade de receber contribuições sobre a minuta de resolução de envio de 
informações. Na minuta são definidos conteúdo, tipologia, periodicidade, prazos, padrões e condições 
de envio de informações de natureza operacional e econômica pelos prestadores de serviços regulados 
para esta agência. 
 
Diversos trabalhos conduzidos na Arsae-MG são subsidiados por informações operacionais e 
econômicas fornecidas pelos prestadores de serviços, tais como os processos de revisão tarifária, 
fiscalizações operacionais e econômicas e respostas a demandas externas. Por isso, a definição de 
regras mínimas, tais como a regulamentação dos prazos e dos meios de comunicação para resposta, 
são essenciais para uma melhor realização dos trabalhos da agência reguladora. 
 
Este parecer técnico, GIO nº 01/2018, apresenta o resultado da análise das contribuições recebidas 
pela Arsae-MG durante o período de consulta pública por meio do endereço eletrônico 
consultapublica12@arsae.mg.gov.br. 
 
2 CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA CONSULTA PÚBLICA 12/2018 
 
Foram recebidas quatro contribuições, oriundas da Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de 
Fora (Cesama), da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e da própria Arsae-MG. O 
resultado da análise de cada uma das propostas é apresentada no Quadro 1. 
 
Quadro 1. Contribuições recebidas na consulta pública nº 12/2018 

Proponente Data 
Base de 
dados Proposta 

Parecer da  
Arsae-MG 

Cesama 05/07/2018 EC02 
Contribuição nº 1: Alteração do prazo de envio da 
base EC02: Demonstrações Financeiras 

Indeferida 

Arsae-MG 25/07/2018 OP 13 
Contribuição nº 2: Inclusão de informação na base 
OP13: Ordens de Serviços 

Deferida 

Copasa 31/07/2018 
EC05 

Contribuição nº 3: Alteração do nome da base de 
dados EC05: Receitas Irrecuperáveis 

Indeferida 

- 
Contribuição nº 4: Inclusão de outras bases de 
dados na resolução de envio de informações 

Indeferida 

 
Contribuição nº 1: Alteração do prazo de envio da base EC02: Demonstrações Financeiras 
 
Texto original 
 

Bom dia! 
Gostaria de propor alteração do prazo no Anexo II "Periodicidades e prazos máximos para envio de 
informações rotineiras", grupo EC02 Demonstrações Financeiras fechamento anual, para até 30 de 
abril do ano subsequente, visto que a assembleia geral ordinária tem nos quatro primeiros meses 
seguintes ao término do exercício social, prazo para aprovar as demonstrações financeiras (art. 132 da 
Lei 6.404/76. Também ficou instituído que o conselho administrativo da companhia irá aprovar as 
contas até 31 março do ano subsequente. 
Atenciosamente. 

 
  

mailto:consultapublica12@arsae.mg.gov.br
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Avaliação da Arsae-MG 
 
O prazo proposto na minuta de resolução está em consonância com o item 2 do Ofício-
Circular/CVM/SEP/n°01/2005, de 16 de março de 2005. A Arsae-MG entende que os normativos da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não sejam aplicáveis a todos os prestadores regulados. Porém, 
a agência considera as práticas da entidade como importantes referências. 
 
Caso a Assembleia Geral Ordinária da Cesama, eventualmente, não aprove as demonstrações 
financeira em tempo hábil para envio à Arsae-MG, a Cesama poderá solicitar à agência, com a devida 
justificativa, a dilação do prazo, conforme disposto no artigo 8º da minuta de resolução. 
 
Conclusão: indeferida. 
 
Contribuição nº 2: Inclusão de informação na base OP13: Ordens de Serviços 
 
Texto original 
 

A RESOLUÇÃO nº 40, de 3 de outubro de 2013, artigo 65, define prazos para a vistoria e ligação de 
água, bem como vistoria e ligação de esgoto, diferenciando-os por zoneamento (zona urbana e zona 
rural).  
Dada a dificuldade de inferir onde o serviço foi realizado e se o prestador cumpriu ou não o prazo 
estabelecido pela resolução supracitada. 
Sugiro a inclusão de uma nova coluna na planilha OP 13, que possa elucidar a localização do logradouro 
(zoneamento). 
Karla Patrícia Dias da Silva 
Agente de fiscalização/ Técnico de regulação 
Gerência de Fiscalização Operacional da Arsae-MG 

 
Avaliação da Arsae-MG 
 
A Arsae-MG considera que a identificação da zona rural ou urbana na qual são solicitados serviços de 
ligação e/ou vistoria de água e de esgoto é necessária para que seja possível a avaliação do 
cumprimento de prazos segundo a Resolução Arsae-MG n° 40/2013. Portanto, a informação 
“Zoneamento” será acrescida na base de dados OP13: Ordens de Serviços, para que o prestador 
informe se o logradouro relacionado ao serviço solicitado está localizado na área urbana ou rural.  
 
Conclusão: deferida. 
 
Contribuição nº 3: Alteração do nome da base de dados EC05: Receitas Irrecuperáveis 
 
Texto original 
 

Prezados, 
boa tarde. 
Encaminhamos abaixo as contribuições referentes à Consulta Pública 12/2018 - Resolução de Envio de 
Informações: 
1. EC05: Receitas Irrecuperáveis 
A COPASA MG propõe que seja identificada como Faturas em aberto no mês, por tratar-se de débitos 
recentes, com cerca de 30 dias de vencidos e que, em sua maioria, são quitados. 
2. A COPASA MG envia duas informações rotineiras econômicas/contábeis à ARSAE, que não constam 
no Anexo II. São elas: 

http://sistemas.cvm.gov.br/port/atos/oficios/OF-CVM-SEP-01-2005.pdf
http://sistemas.cvm.gov.br/port/atos/oficios/OF-CVM-SEP-01-2005.pdf
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     2.1. Relatório de Contabilidade por município: é enviado mensalmente até o dia 25 do mês 
subsequente; 
     2.2. Banco Patrimonial: é enviado trimestralmente até 45 dias após o término de cada trimestre do 
exercício social. 
A COPASA MG solicita a inclusão das mesmas na Resolução de diretrizes para o envio de informações 
à ARSAE. 
À disposição para quaisquer esclarecimentos, 
Fabrícia Matos Alves Penna 
Analista de Faturamento e Regulação - COPASA MG 

* A contribuição avaliada neste item foi destacada com texto sublinhado. 
 
Avaliação da Arsae-MG 
 
A possível perda financeira decorrente da inadimplência é definida como “receita irrecuperável” (RI), 
ou seja, é a parcela das faturas emitidas que provavelmente não serão efetivamente pagas pelos 
usuários, mesmo após todas as medidas de cobrança, tanto por via administrativa quanto judicial, 
terem sido realizadas.  
 
A base de dados EC05: Receitas Irrecuperáveis é utilizada para avaliar o comportamento da 
inadimplência dos usuários por meio da metodologia “Curva de Aging” ou “Curva de Envelhecimento 
da Fatura”. Para tanto, são solicitadas no arquivo todas as faturas vencidas e não pagas até o 
momento de sua extração, sendo, portanto, uma base de “Faturas Vencidas em Aberto” e não de 
“Faturas em aberto no mês”. Com isso, a Arsae-MG indefere a contribuição recebida de alteração na 
identificação da base de dados EC05 - Receitas Irrecuperáveis.  
 
Conclusão: indeferida. 
 
Contribuição nº 4: Inclusão de outras bases de dados na resolução de envio de informações 
 
Texto original 
 

Prezados, 
boa tarde. 
Encaminhamos abaixo as contribuições referentes à Consulta Pública 12/2018 - Resolução de Envio de 
Informações: 
1. EC05: Receitas Irrecuperáveis 
A COPASA MG propõe que seja identificada como Faturas em aberto no mês, por tratar-se de débitos 
recentes, com cerca de 30 dias de vencidos e que, em sua maioria, são quitados. 
2. A COPASA MG envia duas informações rotineiras econômicas/contábeis à ARSAE, que não constam 
no Anexo II. São elas: 
     2.1. Relatório de Contabilidade por município: é enviado mensalmente até o dia 25 do mês 
subsequente; 
     2.2. Banco Patrimonial: é enviado trimestralmente até 45 dias após o término de cada trimestre do 
exercício social. 
A COPASA MG solicita a inclusão das mesmas na Resolução de diretrizes para o envio de informações 
à ARSAE. 
À disposição para quaisquer esclarecimentos, 
Fabrícia Matos Alves Penna 
Analista de Faturamento e Regulação - COPASA MG 

* A contribuição avaliada neste item foi destacada com texto sublinhado. 
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Avaliação da Arsae-MG 
 
Sobre a não inclusão das bases de dados “Banco Patrimonial” e “Contabilidade por Municípios”, ambos 
específicos da Copasa, na resolução de envio de informações, fica esclarecido que:  

 O objetivo da resolução de envio de informações é padronizar as informações, glossários e 
frequência de envio das bases de dados de envio comum entre os prestadores.  Com isso 
pretende-se facilitar o trâmite de informações entre prestadores e agência reguladora, melhorar 
o gerenciamento do recebimento de dados e permitir um maior intercâmbio entre as bases, 
facilitando assim a manipulação dos mesmos pela Arsae-MG. 

 Haja vista que a Base de Ativos (Banco Patrimonial) e a Contabilidade por Municípios são bases de 
dados específicos da Copasa, estes não integram o rol de informações passíveis de padronização 
que devem ser atendidas por todos os prestadores regulados por esta agência. 

 Por outro lado, a ausência dessas duas bases de dados como informações rotineiras na minuta de 
resolução de envio de informações não dispensa a Copasa de enviá-las. Pois poderão ser 
solicitadas por outros meios, como outras resoluções ou como informações eventuais. 

 
Conclusão: indeferida. 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
As contribuições recebidas pela Arsae-MG no âmbito da Audiência Pública nº 12/2018 foram 
analisadas e consolidadas neste Parecer Técnico GIO nº 01/2018. Das quatro contribuições recebidas, 
duas foram deferidas e serão implementadas na minuta de resolução e em seus respectivos anexos. 
 
As versões finais dos documentos estão disponíveis no site da agência, no endereço 
www.arsae.mg.gov.br. 
 
4 RECOMENDAÇÃO 
 
Recomenda-se à Diretoria Colegiada da Arsae-MG a apreciação e aprovação deste parecer técnico e 
da respectiva minuta de resolução à luz da análise técnica e fundamentada das contribuições recebidas 
na consulta pública nº 12/2018. 
 
 
  

www.arsae.mg.gov.br.
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5 EQUIPE RESPONSÁVEL 
 
Belo Horizonte, 27 de setembro de 2018. 
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