
Cobrança com tamponamento de esgoto



• O principal instrumento de cobrança das companhias de saneamento

é a cobrança com suspensão da prestação de serviços;

• As companhias de saneamento prestam 2 tipos de serviço:

• Abastecimento de água

• Coleta e tratamento de esgoto

• A suspensão da prestação de serviço de abastecimento de água é

prática normal em todas as companhias de saneamento;

• Após o corte da ligação de água, continuamos prestando o serviço de

coleta de esgoto (usuários usam fonte alternativa);

• Continuamos faturando somente esgoto com pagamento de impostos

e sem sucesso na cobrança.

Porque fazer
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O Fluxo de cobrança da 

Cagece deve ser parecido 

com o fluxo da maioria das 

companhias de saneamento.

As ações que tem maior 

retorno são as de corte.

Fluxo de cobrança



Como a ação de corte da ligação de água está mais 

institucionalizada na empresa, observamos crescimento 

maior no débito de esgoto;

A maioria das empresas estão investindo em obras de 

esgoto uma vez que a cobertura é menor do que a 

cobertura de água;

Por conta disso, submetemos às agências reguladoras 

solicitação para autorização de tamponamento de esgoto 

de forma massificada como fazemos com o serviço de 

água;

Até o momento recebemos autorização somente da ARCE, 

portanto estamos limitados a fazer o serviço somente nos 

municípios do interior do Estado;

Mostraremos o resultado obtido com esta ação, mesmo 

levando-se em consideração esta limitação de atuação.

Tamponamento – Situação atual
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Em 18 meses o débito de água 

cresceu 14,81% enquanto que o 

de esgoto cresceu 32,08%.

Como consequência o valor do 

débito de esgoto já superou o 

valor do débito de água.
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Ativa Tamponado

Como iniciamos a ação de 

tamponamento, observamos que 

o crescimento do débito de 

esgoto para ligações ativas foi 

menor. Pelo menos paramos de 

aumentar o débito dos clientes 

tamponados
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Serviços de tamponamento de esgoto
Resultados

Em função da não autorização 

da agência de fortaleza e de não 

termos contrato para 

massificação do serviço, 

estamos executando bem 

menos do que deveríamos.
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O gráfico demonstra que o 

resultado desta ação é bom. Se 

considerarmos que os débitos 

acumularam, dificultando a 

negociação pelo cliente, se esta 

ação fosse rotineira, o resultado 

seria melhor.



65.561

17.282

Apesar de termos executado, no 

período de 18 meses, 17.282 

serviços de tamponamento de 

esgoto, poderíamos ter executado 

um número bem maior e com 

melhores resultados.

Serviços de tamponamento de esgoto
Resultados (janeiro de 2017 a julho de 2018)
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Dos R$ 45,7 milhões que 

executamos negociamos R$ 

34,6 milhões (75% de eficiência). 

Se tivéssemos atuado em todos 

os serviços gerados teríamos 

negociado algo em torno de 

R$ 163,5 milhões.



Alteração de texto do artigo 40 da lei n.º 11.445/07

"Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: 

V - inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento 

das tarifas, após ter sido formalmente notificado."

• Definição da questão da possibilidade de tamponamento por débitos pretéritos;

• Valorização do serviço por parte dos clientes;

• Tornar esta ação prática nas companhias de saneamento.

Serviços de tamponamento de esgoto
Desafios


