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1. INTRODUÇÃO 

 

1. O objetivo deste módulo é dispor sobre a metodologia para cômputo das Outras Receitas nos 

processos de Revisão Tarifária Periódica – RTP da Concessionária dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do Distrito Federal. 

2. Outras Receitas são aquelas provenientes de atividades complementares ou adicionais 

desenvolvidas pela Concessionária, relacionadas ou não à prestação dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, mas que não integram as atividades principais da Concessionária.  

 

2. METODOLOGIA  
 

3. As outras receitas, quando pertinentes, devem ser compartilhadas com os usuários dos serviços 

por meio da redução das tarifas pelo seu valor líquido, deduzidos os tributos incidentes sobre as 

operações. 

4. O valor das Outras Receitas será calculado da seguinte forma: 

a. Apurar a movimentação das contas contábeis, líquida de tributos, em cada um dos 48 (quarenta 

e oito) meses do ciclo tarifário anterior à RTP em processamento, conforme a tabela abaixo. 

b. Atualizar o valor mensal da movimentação pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 

até o último dia do ciclo tarifário anterior à RTP em processamento; 

c. Calcular a média dos valores mensais atualizados; 

d. Multiplicar a média por 12, para anualizar; 

e. Multiplicar o valor obtido pelo percentual de repasse à modicidade tarifária, conforme a tabela 

abaixo.  
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Quadro 1.  Relação de Outras receitas a serem repassadas à mocidade tarifária e referidas contas contábeis 

                        Fonte: ADASA/SEF 

Relação de contas contábeis e percentual de repasse de Outras Receitas 
Abastecimento de Água  Conta contábil  Repasse para modicidade  
Ligações de água  31.0201.0101.0000.000 100% 
Taxa de Religação  31.0201.0102.0000.000 100% 
Conservação e Reparos Hidrômetros  31.0201.0103.0000.000 100% 
Remanej.  Hidrom. e Ramais Prediais  31.0201.0104.0000.000 100% 
Outras Receitas Diversas  31.0201.0107.0000.000 100% 
Consertos  31.0201.0108.0000.000 100% 

Esgotamento Sanitário     

Ligações de Esgotos  32.0201.0101.0000.000 100% 
Esgotamento de Fossas/Desobstrução de 32.0201.0102.0000.000 100% 
Consertos e Reparos  32.0201.0103.0000.000 100% 
Remanejamento de Ramais Prediais 32.0201.0104.0000.000 100% 
Outras Receitas Diversas¹ *** 100% 

Outras receitas não relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

Receita de Difícil Recebimento² *** 
% do Aging calculado para a RTP em 

processamento 
Serviços de Consultoria  34.0204.0000.0000.000 50% 
Alienação de bens da concessão 34.0205.0100.0000.000 100% 
Alienação de bens, exceto os bens da 
concessão 

34.0205.0200.0000.000 50% 

Aluguel do teatro  34.0207.0101.0000.000 30% 
     

                 Fonte: ADASA/SEF 

                 ¹ Deverá ser criado conta contábil específica para registro de outras Receitas Diversas de esgotamento sanitário, 

se houver. 

                 ² Deverá ser criada conta contábil específica nos grupos de receita 31 a 32, para registro segregado da receita de 

difícil recebimento. 

                  

5. Eventos referentes a outras receitas diversas de esgotamento sanitário, se houver, deverão ser 

registrados em conta contábil específica a ser criada pela concessionária.  

6. Para maior transparência das informações, deverão ser criadas contas contábeis específicas para 

registro de receitas de difícil recebimento nos grupos 31 - Receitas do Serviço de Abastecimento de 

Água e 32 - Receitas do Serviço de Esgotamento Sanitário. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

7. Este módulo é parte integrante do Manual de Revisão Tarifária Periódica – MRT e deve ser 

analisado em conjunto com os outros módulos que compõem o referido manual. 

8. O valor das Outras Receitas, obtido no subitem “e” do item 4, será subtraído da Receita 

Requerida, na Revisão Tarifária Periódica em processamento. 

 

 

 

 


