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1 – INTRODUÇÃO 

 
O Conselho de Administração da CERVAM apresenta o Relatório de Gestão com os 

resultados do exercício de 2020, indicadores comerciais e breve relato sobre o desempenho 
técnico operacional. Ao final, as Demonstrações Contábeis do exercício, o parecer do 
Conselho Fiscal, as considerações finais e o Plano de Trabalho para o ano de 2021.  

 

2 - DESEMPENHO COMERCIAL 

 
 
2.1 - Segmentação dos Consumidores  
 
 

Fechamos o ano de 2020 com 4.292 unidades consumidoras, distribuídas nas seguintes 
classes:  
 

 

 
Gráfico 01 – Segmentação dos consumidores da CERVAM em 2020. 

 
 

No ano de 2019 tínhamos 4.151 unidades consumidoras. 
 

 
2.2 - Distribuição de Energia por Classes Tarifária 
 
 
 Abaixo apresentamos o montante de energia distribuída no ano de 2020 entre as 
classes tarifárias: 
 



 

                    

 5 

 

 
Gráfico 02 – Energia Distribuída em 2020. 

 
2.3 - Energia Elétrica Adquirida e Distribuída 
 

Adquirimos em 2020 das concessionárias supridoras o total de 33.839.475 kWh, sendo 
28.329.040 kWh da ELEKTRO (83,72%) e 5.510.435 kWh da CPFL (16,28%), distribuindo 
aos nossos cooperados e consumidores o montante de 31.637.541 kWh.  

 
Os valores estão dispostos conforme o gráfico a seguir:  

 
 

 
                Gráfico 03 – Energia Adquirida 2015 a 2020. 
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 Com relação a micro e mini geração, durante o ano de 2020 foram ligadas 7 unidades 
consumidoras com geração própria, totalizando 14 unidades consumidoras na CERVAM, 
gerando o montante de 406.066 kWh. 
 
2.4 - Perda Global de Energia 
 
 

A perda global de energia é a diferença entre a energia adquirida das concessionárias 
e o total de energia distribuída aos nossos consumidores e cooperados, sendo constituída pela 
perda técnica e perda comercial. As Perdas Técnicas são próprias das redes e no processo 
de transmissão, transformação, distribuição e medição, já a Perda Comercial é a energia 
efetivamente entregue, mas não computada nas vendas, em decorrência de furtos, e erros de 
medição e processos. 

 
Em 2020 tivemos 6,51% de perda global, ou seja, 2.201.934 kWh conforme o gráfico 

abaixo: 
 
 

 
Gráfico 04 – Perda global de energia elétrica de 2015 a 2020.. 

 
 

2.5 - Inadimplência 
 
 

Encerramos o ano de 2020 com uma inadimplência de R$ 319.607,68 (trezentos e 
dezenove mil seiscentos e sete reais e sessenta e oito centavos), este valor engloba as contas 
de energia emitidas desde 01/01/2016 e que não foram quitadas até 31/12/2020. Com relação 
apenas ao ano de 2020, a inadimplência foi de 207.205,41 (duzentos e sete mil duzentos e 
cinco reais e quarenta e um centavos), que compreendem as contas que não foram quitadas 
no seu vencimento. 
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3 - RECEITA OPERACIONAL E INVESTIMENTOS  

 
Em 2020 tivemos um aumento na receita operacional na ordem de R$ 3.619.233,21 

(três milhões seiscentos e dezenove mil duzentos e trinta e três reais e vinte e um centavos) 
passando de R$ 21.088.806,24 (vinte e um milhões oitenta e oito mil oitocentos e seis reais e 
vinte e quatro centavos) para R$ 24.708.039,45 (vinte e quatro milhões setecentos e oito mil 
trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Este aumento no incremento da receita foi 
ocasionado pelo aumento médio da energia em cerca de 10% relativo ao reajuste tarifário de 
2019 que perdurou até 29/09/2020, não sendo, portanto, aumento real. 

 
No tocante aos investimentos o valor foi de R$ 1.659.093,46 (um milhão seiscentos e 

cinquenta e nove mil noventa e três reais e quarenta e seis centavos), onde a maior fatia dos 
investimentos foram realizados em linhas e redes. 

 
A seguir um demonstrativo da receita operacional e investimentos realizados de 2015 a 

2020: 
 
 

 
Gráfico 05 – Receita Operacional e Investimentos 2015 a 2020. 

 
 
4 - DESEMPENHO TÉCNICO / OPERACIONAL 
 

Sempre com objetivo de manter a confiabilidade e eficiência do nosso sistema elétrico, 
com a energia dentro dos padrões estabelecidos pela ANEEL – Agência Nacional de Energia 
Elétrica, foram realizados durante o ano de 2020, 100 desligamentos programados para 
manutenção preventiva, melhoria de redes e execução de obras visando a ligação de novos 
clientes ou atendimento as solicitações de aumento de carga. E ainda, instalação de 8 
religadores de última geração em pontos estratégicos visando a qualidade e continuidade na 
distribuição de energia.  
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5 - CERVAM COMO PERMISSIONÁRIA 

Neste segundo ano como Permissionária, a CERVAM cumpriu todas as obrigações 
relativas as cláusulas do Contrato de Permissão assinado com a ANEEL, além de outras 
exigências relativas à toda a legislação do setor elétrico brasileiro. 

Inúmeras foram as tratativas realizadas com a ANEEL respondendo a todos os seus 
comunicados oficiais para levantamento de informações e envio de relatórios de diversos 
setores da empresa, como Contabilidade, Engenharia, Almoxarifado, Comercial, entre outros. 

Dando nossa contribuição a sociedade durante o período de pandemia, a CERVAM 
promoveu campanha para entrega de kits de higienização para auxiliar no combate ao corona 
vírus e kits de lâmpadas de led, visando proporcionar aos seus consumidores economia na 
conta de energia nesta fase tão difícil. Ao todo foram beneficiadas cerca de 140 famílias 
cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que possuem 
tarifa social de energia elétrica na CERVAM, ou seja, consumidores considerados Baixa 
Renda. 

Em agosto de 2020 iniciamos o processo para nosso segundo reajuste tarifário, onde 
nossas novas tarifas de compra e venda de energia passaram a vigorar a partir de 30 de 
setembro de 2020 e foram definidas através da Resolução Homologatória da ANEEL nº 2773. 
Neste ano optamos por reduzir o valor da Parcela B proposto pela ANEEL, que é o valor 
destinado ao pagamento de toda a operação da CERVAM, para que os valores de nossas 
tarifas pudessem permanecer praticamente no mesmo patamar. 

No dia 15/12/2020, um marco importante foi escrito na história da CERVAM com sua 
participação em um leilão em conjunto com mais quatro Cooperativas Permissionárias do 
Estado de São Paulo, CEMIRIM, CERIM, CERIPA e CETRIL para compra de energia no 
Mercado Livre. O objetivo do leilão foi de comprar energia de outras fontes geradoras do país, 
visando melhor preço na aquisição atual, feita através de nossas Supridoras ELEKTRO e 
CPFL, A vencedora do leilão foi a empresa CEMIG GERAÇÃO, com um contrato de 
fornecimento de 16,5 anos e a expectativa de redução de nossas tarifas de venda a partir de 
janeiro de 2022, sendo o leilão já homologado pela ANEEL. 

Diante do cenário atual, a CERVAM vem cumprindo as exigências relativas ao mercado 
regulado de distribuição de energia elétrica, restando ainda, única e exclusivamente por culpa 
das Concessionárias, realizar o acerto das áreas de atuação com a ELEKTRO e CPFL 
conforme as poligonais definidas através da Resolução Homologatória 55 de 14 março de 
2005, ocasião em que deverá ocorrer a troca de ativos e de alguns clientes e cooperados entre 
a CERVAM e as Concessionárias. 

 
6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Finalizando, agradecemos os membros do Conselho de Administração e Fiscal da 
CERVAM e todos funcionários e colaboradores pelo empenho, trabalho e profissionalismo 
neste ano que se inicia e em especial aos nossos cooperados, motivo principal de existência 
da CERVAM. 

 
A todos o nosso muito obrigado. 
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Porto Ferreira, 8 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 

 
Henrique Ribaldo Filho 

Presidente 

 
João Paulo Michelan 

Secretário 

 
Paulo Saturnino Cechinatto 

Vice-Presidente 

 
Adão Carlos Rogatto 

Vogal 

 
João Oswaldo Perusso 

Vogal 

 
José dos Santos Filho 

Vogal 

 
Silvio José Rochetti 

Vogal 

 
Walter José Borelli 

Vogal 
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7 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2020 
 
7.1 – Ativo 
 
 
 

 



 

                    

 11 

7.2 – Passivo 
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7.3 - Demonstrações de Sobras ou Perdas 
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7.4 - Sobras e Perdas Acumuladas 

 

 
7.5 - Mutações do Patrimônio Líquido 
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8 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
 
 
8.1 - CONTEXTO OPERACIONAL 
 
 
A COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO MOGI - 
CERVAM, é uma sociedade cooperativa fundada em 05 de Abril de 1964, com sede em Porto 
Ferreira/SP, que tem como objetivo principal a prestação de serviço público de distribuição de 
energia elétrica, por delegação da União, nos municípios paulistas de Aguaí, Descalvado, 
Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Cruz das Palmeiras e Santa Rita do Passa Quatro. 
A distribuição de energia elétrica, por ser atividade que envolve o interesse público, por força 
de lei, é regulamentada e fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 
vinculada ao Ministério de Minas e Energia.    
Nesse contexto, exige-se dos agentes delegados, observância a padrões de qualidade dos 
serviços prestados, nos moldes do que dispõe o art.6. da Lei 8.987/95, ou seja, prestação de 
serviços adequados, assim entendidos os que satisfazem as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação. 
É bom salientar que tais exigências não visam os sócios da cooperativa, pois estes têm o 
controle da sociedade. Visam, isto sim, os usuários dos serviços de forma geral, mesmo 
aqueles que não integram o quadro social, posto que diferentemente de outros ramos 
cooperativos, com o advento da lei 9.074/95, as elétricas devem atendimento a todos que 
estiverem baseados na sua área de atuação. É o atendimento a público indistinto, um dos 
traços diferenciadores dessas cooperativas. 
 
 
8.2 - RESUMOS DOS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 
 
 
8.2.1- Apresentação 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas nos moldes requeridos na Lei das Sociedades 
por Ações, conjugadas com a Legislação específica emanada pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL e instruções da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
observando rigorosamente as exigências contidas no Manual de Contabilidade do Setor 
Elétrico – MCSE, instituído pela Resolução ANEEL nº 444, de 26 de outubro de 2001, 
respeitando também, nossa particularidade como Sociedade Cooperativa.  
Adotou-se o Regime de Competência para o registro de operações, ou seja, o reconhecimento 
das receitas e despesas no momento em que são ganhas ou incorridas, independentemente 
do seu efetivo recebimento ou pagamento.    
 
 
8.2.2 - Disponibilidades 
São registrados os numerários em moeda cuja liquidez é imediata. As aplicações financeiras 
estão registradas pelo custo acrescido dos respectivos rendimentos auferidos até a data do 
balanço, sendo representadas por fundos de investimentos e certificados de depósito bancário.  
 
 
8.3.3 - Consumidores 
Contém os valores faturados e não recebidos até 31 de dezembro de 2020, contabilizado com 
base no regime de competência.  
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8.2.4 - Créditos Diversos 
A composição do saldo da rubrica Outros Créditos, é formado por impostos estaduais, onde a 
Cervam possui direito em recuperá-los com tributos futuros. Os valores compensáveis até 360 
(trezentos e sessenta) dias estão classificados como Circulante.    
  
 
8.2.5 - Provisão para Devedores Duvidosos 
Constituída com base nos valores a receber dos clientes da classe residencial vencidos a mais 
de 90 dias, da classe comercial vencidos a mais de 180 dias e para os saldos dos clientes das 
demais classes vencidos a mais de 360 dias, inclusive clientes da classe poder público, 
conforme definido no Manual de Contabilidade do Setor Público de Energia Elétrica. 
Considera também, uma análise individual do saldo de cada cliente, de forma que se obtenha 
um julgamento adequado dos créditos considerados de difícil recebimento, baseando-se na 
experiência da Administração em relação às perdas efetivas. 

 

 
8.2.6 - Estoque (inclusive do ativo imobilizado) 
Os materiais em estoque, classificados no Ativo Circulante, estão registrados ao custo médio 
de aquisição e, aqueles destinados a investimentos, estão classificados no Ativo Imobilizado 
pelo custo de aquisição, também controlados pelo custo médio. 
 
 
8.2.7 - Imobilizado 
O Ativo Imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação calculada pelo método linear, tomando-se por base os saldos contábeis 
registrados nas respectivas Unidades de Cadastro – UC. 
O Ativo Imobilizado classificado com em curso, contém os registros referentes a investimentos 
no Ativo Imobilizado, porem que ainda estão em andamento, assim não são depreciados. O 
Ativo Imobilizado classificado como em serviço, contém os registros dos bens em efetivo uso 
pela cooperativa, assim depreciados.  
 
 
8.2.8 - Obrigações Imediatas 
Incluem os valores devidos e não pagos e recolhidos até a data do balanço. Entretanto todas 
as obrigações pertencem ao fato gerador de Dezembro de 2020, portanto não caracterizando 
inadimplência. Os valores exigidos após 360 (trezentos e sessenta) dias estão classificados 
como longo prazo. 
 
 
8.2.9 - Obrigações Estimadas 
Compreende os registros referentes às provisões, de impostos e contribuições que serão 
exigidos em períodos futuros, e aos valores referentes a férias, que serão exigidos pelos 
funcionários também em períodos futuros.  
 
 
8.2.10 - Capital Social 
O Capital Social Integralizado no valor de R$ 8.821.263,76 está representado pelas cotas 
partes de 623 cooperados. Cada cooperado tem direito a um só voto nas Assembleias Gerais, 
independente do número de cotas partes que possuir. 
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9 – PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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10 – RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
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11 – PLANO DE TRABALHO SOCIAL PARA O ANO DE 2021 

 
 

a) Aquisição de novos softwares para adequação dos novos módulos de programas da 
Useall ao ambiente regulado. 

b) Adquirir para atualizar computadores e equipamentos de informática. 
c) Planejamento das inspeções com vistorias periódicas em todos os padrões de medição 

visando redução nas perdas comerciais. 
d) Planejar inspeção com vistoria e medição nos aterramentos de todos os 

transformadores instalados. 
e) Capacitação e aperfeiçoamento profissional de funcionários com uso do Fates e outras 

parcerias para colocar em operação o veículo de linha viva e aquisição de ferramental 
específico. 

f) Substituição de veículos antigos por novos visando um custo menor de manutenção. 
g) Troca de cabos da rede primária e secundária, além de equipamentos em pontos 

estratégicos, adequando às instalações para corrigir a queda de tensão e suprir novas 
cargas. 

h) Substituição de postes, estruturas e equipamentos das redes de distribuição seguindo 
os critérios atuais de construção para melhorar a qualidade e continuidade no 
fornecimento de energia elétrica. 

i) Buscar alternativas no mercado para compra de energia e outras formas de geração 
para atendimento aos cooperados e consumidores. 

j) Realizar a troca de ativos entre a CERVAM e as concessionárias ELEKTRO e CPFL 
conforme poligonal aceita entre as partes em razão do processo de regularização feito 
em 2001, bem como a perda de usuários e cooperados e a aquisição de usuários das 
concessionárias. 

k) Ampliar a operação e controle à distância dos equipamentos de proteção da rede de 
distribuição e pontos de tomada com telemetria para clientes do grupo A4. 

l) Ajustes no quadro de colaboradores buscando o equilíbrio econômico financeiro. 
m) Reclassificar as unidades consumidoras adequando as tarifas a atividade principal da 

propriedade de acordo com os critérios definidos pela ANEEL e Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo com relação a isenção de ICMS nas faturas de energia. 

n) Aquisição novos religadores (Cooper Nova 15 – F6), para dar continuidade ao processo 
de substituição dos equipamentos obsoletos. 

o) Realocação e instalação de novos painéis e aquisição de equipamentos reguladores de 
tensão e banco de capacitores, visando modernização, automação e padronização de 
peças. 

p) Separar o loteamento Areia Branca do circuito rural São Domingos. 
q) Adequar instalações visando atender as solicitações da ANEEL. 
r) Realizar estudos de viabilidade para construção de subestação própria, visando reduzir 

o custo na aquisição de energia, melhorando a qualidade da distribuição e atendimento 
a futuras cargas. 

s) Atualização das disposições estatutárias. 
 
 

Porto Ferreira, 08 de abril de 2021. 
    
 

Conselho de Administração da CERVAM 
Henrique Ribaldo Filho 

Presidente 


