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1. FALTA DE INFORMAÇÕES 

Difícil análise: muitas informações desnecessárias 
e ausência daquelas pertinentes.  

Ex: desconsideração da perda de receita devida ao 
bônus, redução de produção de água e variação de 
consumo de energia por sistema. 

 

Pergunta 1: Por que os documentos encaminhados 
pela Sabesp na solicitação não foram tornados 
públicos?  



2. CABIMENTO 

13,8% de aumento tarifário 

E 

R$252,3milhões de distribuição de 25% lucro  

R$504 mil de bônus aos diretores 

 

Pergunta 2: Como é que sabemos se a despesa não foi 
paga pela tarifa, se não existe limite máximo para 
distribuição de lucro? 

Pergunta 3: A Sabesp não vislumbra a possibilidade de 
reter todo esse lucro e distribuí-lo em outra oportunidade?  

Pergunta 4: A Sabesp solicitou ao governo do estado o 
reinvestimentos de sua retirada na própria cia ? 

 

 



3. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO RTE E P0 

Discriminação VP (2012) 2013 2014 2015 2016 

Volume - P0 12.831.992  3.727.507  3.834.691  3.943.542  4.054.050  

Volume - RTE 12.096.945  3.709.125  3.622.846  3.462.068  3.842.647  

Diferença Volume -735.047  -18.382  -211.845  -481.474  -211.403  

Receitas - P0 32.302.527  9.383.414  9.653.232  9.927.248  10.205.434  

Receitas - RTE 32.388.192  9.930.760  9.699.758  9.269.294  10.288.249  

Diferença Receita 85.665  547.346  46.526  -657.954  82.815  

Despesa - RTE 14.200.378  4.142.769  4.246.167  4.352.769  4.473.191  

Despesa - P0 14.275.518  4.165.454  4.144.735  4.300.613  4.721.822  

Diferença Despesa -75.140  -22.685  101.432  52.156  -248.631  

Receita - despesa 10.525  524.661  147.958  -605.798  -165.816  

Pergunta 5: Onde está o problema do desequilíbrio 
econômico-financeiro se entre receitas e despesas 
operacionais (itens do argumento) valor presente está 
melhor? 



4. REDUÇÃO DE VOLUMES DE ÁGUA 

Pergunta 6: Frente a uma redução tão drástica em 2015, a Arsesp 
não vai determinar que a Sabesp informe os usuários? 
Pergunta 7: Tendo em vista a ausência de isonomia na distribuição 
da água, podemos entender que os cidadãos dos municípios não 
operados são seres humanos de menor valor que aqueles não 
servidos pela Sabesp ? 

Categoria Volume 

referencial 

2013 

Volume reduzido por categoria em 

relação a 2013 
% reduzido em 

relação a 2013 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Residencial 1.387.703.486 -40.861.040 -111.144.036 22.180.512  -2,9 -8,0 1,6 

Comercial 148.788.850 -6.809.717  -14.218.690  -164.111  -4,6 -9,6 -0,1 

Industrial 38.244.817 -2.800.254  -4.649.876  -1.141.203 -7,3 -12,2 -3,0 

Público 52.725.190 -2.605.899  -5.221.301  -259.969 -4,9 -9,9 -0,5 

Subtotal 1.627.462.343 -53.076.910 -135.233.903 20.615.229 -3,3 -8,3 1,3 

Atacado 299.432.333 -52.593.831  -79.639.185  -59.730.212 -17,6 -26,6 -20,0 

Total 1.926.894.676 -105.670.741  -214.873.088  -39.114.983 -5,5 -11,2 -2,03 

. 



5. REDUÇÃO DE VOLUMES DE ESGOTO 

Pergunta 8: Quais obras vão ser entregues para 
possibilitar o aumento de tratamento dos municípios 
não operados? 

Categoria Volume 

referencial 

2013 

Volume reduzido por categoria em 

relação a 2013 
% reduzido em 

relação a 2013 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Residencial 1.159.657.391  -28.675.281  -74.989.126  55.784.769 -2,5  -6,5 4,8 

Comercial 142.029.601  -4.874.191  -10.490.720  5.368.370 -3,4  -7,4  3,8 

Industrial 41.769.828  -2.352.403  -3.966.551  591.231 -5,6  -9,5  1,4 

Público 41.370.849  -2.332.029  -3.930.673  583.332 -5,6 -9,5  1,4 

Subtotal 1.384.827.669 -38.233.904 -93.377.070 62.327.702 -2,8 -6,7 4,5 

Atacado 29.395.996  -5.157.370  13.321.944  17.193.682 -17,5  45,3  58,5 

Total 1.414.223.665  -43.391.274  -80.055.126  79.521.384 -3,1  -5,7  5,6 

. 



6. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Pergunta 9: Tendo em vista consumo tão extraordinário, 
não seria melhor realizar uma auditoria específica nessas 
contas? 

. 
Item 2013 2014 2015 2016 

Volume micromedido A +E (m3) 3.341.118.341 3.192.056.326 3.046.190.127 3.381.524.742 

Consumo Energia elétrica (Gwh) 2.308 2.387 2.432 2.681 

Variação % de volume A + E (%) - -4,5 -8,8 1,2 

Variação % consumo de ee (%) - 3,4 5,4 16,2 

Consumo ee (KWh/m3) 0,69 0,75 0,80 0,79 



7. DRIVERS DE FORÇA E LUZ 

Pergunta 10: Energia elétrica é um custo que varia de 
acordo com os volumes dos processos operacionais ou 
não? 

. 



8. PERGUNTAS GERAIS 

11. Arsesp tem intenção de determinar aumento de preço de 
blocos de consumo de água superiores e portanto de 
usos menos nobres, ou o aumento de preço para 
categorias industriais ou o cancelamento dos contratos 
de demanda firme? 

12. IPCA já contém preço de energia elétrica: não está sendo 
proposta dupla incidência do reajuste sobre o item? 

13. A Sabesp sabe quanto é o ICMS sobre energia elétrica 
recolhido pelo Governo do Estado e já pensou em pedir 
isenção ? 

. 



9. ÚLTIMO INFORME 

A Súmula 331 de 2003 do TST proíbe a terceirização dos 
serviços fins da Sabesp 
• Leitura e entrega de contas; 
• Manutenção de redes de água e esgotos 
• Contratos de gestão ou de risco e  
• PPPs 

 
Obs: Dados do SNIS (Ministério das Cidades, 2013): 
• Funcionários próprios: 14.731 ( - 600 demitidos) 
• Funcionários em serviços contínuos: 8.363 

. 
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