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“O meio ambiente é um bem de uso comum essencial a qualidade 
de vida. Deve ser ecologicamente equilibrado e requer da 
coletividade a sua defesa e preservação, de forma a garantir a 
proteção dos ecossistemas e o uso racional de seus recursos 
ambientais”. 

Souza, M. 2004. 

Rio Madeira/RO.
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Mensagem da Diretoria aos Acionistas

Senhores Acionistas:

É com satisfação que apresentamos o Relatório Anual da Gestão Compartilhada da 
CAERD, juntamente com as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2003, 
elaboradas de acordo com a legislação societária e o parecer dos auditores 
independentes.

Neste ano, tivemos importantes conquistas que se reverteram em melhores resultados 
para a empresa e também em benefícios para a sociedade rondoniense, para o meio 
ambiente e para nossos acionistas e colaboradores.

Entre elas, podemos destacar a renovação do Acordo de Gestão Compartilhada. Esta 
ação garante a continuidade da prestação de serviços pela CAERD nos próximos quatro 
anos. 

Dentro da perspectiva de atender melhor os nossos clientes, também são fundamentais 
os investimentos que a CAERD vem fazendo na capital e principais cidades do Estado e 
ainda, a incorporação de sistemas de distribuição nas longínquas localidades decorrentes 
dos investimentos sociais do Governo do Estado. Com esses investimentos estamos 
garantindo o abastecimento de água tratada para os próximos anos. 

Uma empresa pública que tem como missão o saneamento básico pratica 
responsabilidade social e ambiental todos os dias. A CAERD está consciente do seu 
compromisso com a comunidade rondoniense, levando conforto, saúde e qualidade de 
vida para toda a população que atende. Para nós, esse é o autêntico conceito de 
transparência social.

Este conceito fica explícito no relacionamento que a Gestão Compartilhada mantém 
com os nossos colaboradores e com a sociedade.
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Direcionadores Estratégicos

MISSÃO

Prestar serviço de saneamento  básico,  com eficiência, 
quantidade, qualidade, e tarifas justas, promovendo a 
saúde e o bem estar de seus clientes, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento      
econômico e social do Estado de Rondônia, em 
consonância     com as Leis do Meio Ambiente.

VISÃO

Ser uma Companhia de referência no setor de 
Saneamento quanto a forma de gestão e resultados 
obtidos.
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Mercado e Investimento

O investimento em saneamento básico no Estado de Rondônia no ano de 2003 foi de R$ 
33.280.907,09 (Trinta e Três Milhões, Duzentos e oitenta Mil, Novecentos e Sete Reais e 
Nove Centavos).  A Companhia pretende cumprir a meta de chegar em 2007 com 100% 
da população rondoniense urbana atendida com água tratada e 40% de abrangência na 
coleta de esgoto.

O abastecimento de água atinge 64% da população urbana no município de Porto Velho, 
esse índice representa o desafio que a administração tem para alcançar suas metas até
2007, uma vez que a Companhia manteve um crescimento vegetativo nos últimos anos. A 
CAERD dispõe de 43 Estações de Tratamento de Água(ETA), distribuídas nas diversas 
localidades e Municipios do Estado de Rondõnia..

Em 2003, com investimentos de recursos próprio na ordem de R$ 2.811.617,00 (Dois 
Milhões e Oitocentos e Onze Mil, Seiscentos e Dezesete Reais e recursos de outros 
organismos na ordem de R$ 30.469.290,09 (Trinta Milhões, Quatrocentos e Sessetna e 
Nove Mil, Duzentos e Noventa Reais e Nove Centavos). Onde foram acrescentados 46 
quilômetros à rede de distribuição de água completando 2.016 quilômetros de rede 
instalada. Houve o incremento de 1.315 novas ligações e o volume de água faturada 
cresceu 96 % em relação ao ano anterior.

O sistema de coleta e tratamento de esgoto se constitui na principal demanda onde vem se 
concentrando muito esforço para obtenção de financiamento que possibilite a expansão  
desse serviço e reduza o déficit acumulado nas últimas décadas. Há muitos anos que esse 
serviço não recebe investimento e que nenhum quilômetro é acrescentado na rede 
coletora, 2% da população urbana rondoniense, ou 10.924 pessoas, tem o esgoto coletado,
enquanto o índice nacional é de 37%. No entanto, o esgoto coletado não recebe 
tratamento.
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Sistema de Água e Esgoto

Rede Instalada 

Mercado e Investimento 
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Na evolução da rede instalada em km, 
verifica-se que no período considerado   a 
extensão de rede cresceu 87%. Destaca-se a 
capital do Estado, Porto Velho, como a 
maior beneficiária  do volume de 
investimento, onde se aplicou o montante de 
R$ 7.463.335,00 com a obra de otimização, 
melhorias, controle de perdas e 
desenvolvimento da setorização do sistema 
de abastecimento de água.

Número de Ligações 
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Esse gráfico demonstra a evolução dos 
serviços de água e esgoto prestado pela 
CAERD à população rondoniense. 
Observa-se que no período de 2000 a 
2003 as ligações de água cresceram 
94%.
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Volume Faturado 
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As melhorias implementadas no sistema de 
abastecimento possibilitou considerável 
crescimento no volume de água faturado, 
como pode-se observar no gráfico que 
demonstra com a evolução de 2000 a 2003, 
o qual coincide com o período da Gestão 
Compartilhada.  

Sistema de  Abastecimento

Mercado e Investimento 
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Mercado e Investimentos

População Atendida
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Nos últimos 3 anos a CAERD 
teve a adesão de  5 Municípios e 
mais 8 localidades, totalizando 13 
Sistemas de Abastecimento de 
água, tendo um acréscimo na 
população atendida com água  o 
que é resultado do esforço da 
Gestão Compartilhada em levar 
água tratada e esgoto sanitário a 
toda a população Rondoniense.
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Mercado e Investimentos
Mapa de atuação e administração
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Coordenadoria de Ariquemes
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São Francisco do
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Parecis
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*

* Vale
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Legenda

A CAERD através da Gestão Compartilhada permitiu-se  ter uma Estrutura Organizacional 
voltada para agilização de seus processos,  dividindo o Estado em cinco  Coordenadorias 
de Negócios, sendo: Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Pimenta Bueno e Colorado 
D’Oeste, com seus respectivos Distritos e Núcleos.

O Governo do Estado, em parceria com a CAERD vem desenvolvendo obras e em algumas  
localidades e aguardando recursos para outras,  que após a implantação do sistema será
repassado a CAERD para operação. 
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Mercado e Investimentos

Sistemas de Abastecimento de  Água que a CAERD  pleiteia a operação

LOCALIDADE OBSERVAÇÃO

ALTA FLORESTA D'OESTE SISTEMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

ALTO ALEGRE DOS PARECIS RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO - OGU/2003

ALVORADA D'OESTE SISTEMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

BURITIS EM FASE DE CONCLUSÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SAA.

CACOAL SISTEMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

CAMPO NOVO DE RONDÔNIA SISTEMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

CHUPINGUAIA SOB JÚDICE (CONVÊNIO/AÇÃO CAERD)

CORUMBIARA EM FASE DE CONCLUSÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SAA.

GOV. JORGE TEIXEIRA SISTEMA DESATIVADO

ITAPUÃ DO D'OESTE SISTEMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

PRIMAVERA DE RONDÔNIA SISTEMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO - OGU/2003

VILHENA SOB JÚDICE (CONVÊNIO/AÇÃO CAERD)
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Receita  Tarifária

Mercado e Investimento 
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A CAERD tem sua maior força de 
faturamento, nas tarifas residenciais 
que perfazem um total de 70% 
(setenta por cento), com essa 
informação podemos observar que a 
empresa deve focar suas forças 
principalmente nesse setor.
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Investimentos

Mercado e Investimento 

Em 2003 os investimentos na CAERD tiveram uma alta, principalmente da 
parte do Governo do Estado e a FUNASA que juntos investiram  R$ 
17.585.467,09 (dezessete milhões, Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil, 
Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Nove Centavos). Podemos observar 
que a empresa obteve outros investimentos de outras Instituições como: CEF, 
Prefeituras e recursos da própria empresa. É importante frisar que o total  de 
investimentos realizados nesse ano, não foi o suficiente para a CAERD fazer 
frente a grande demanda que existe neste Estado.

A CAERD tem como meta central a expansão de suas redes de água tratada e 
esgoto sanitário, bem como levar um produto de qualidade á população e essa 
meta somente será efetivada com bastante investimento.

17.585.467,09

2.811.617,00

3.780.000,00

9.103.823,00

GERO/FUNASA

PREFEITURA/FUNASA

GERO/CEF

RECURSOS PRÓPRIOS
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Investimentos
Mercado e Investimento 
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COORDENADORIA DE NEGÓCIOS DE JI-PARANÁ - CNJP

COORDENADORIA DE NEGÓCIOS DE PIMENTA BUENO - CNPB

1.510.006,00

887.000,00

1.374.317,00

25.000,00

SÃO FELIPE ROLIM DE
MOURA

SANTA LUZIA
D'OESTE

NOVA
BRASILÂNDIA

Investimentos
Mercado e Investimento 
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COORDENADORIA DE NEGÓCIOS DE COLORADO D’OESTE - CNCL

2.703.004,00

964.506,00

1.867.959,00

532.625,00

COLORADO
D'OESTE

PIMENTEIRAS

CEREJEIRAS

CABIXI

Os investimentos em obras de saneamento no decorrer de 2003 
totalizaram R$ 33.280.907,09 (trinta e três milhões, duzentos e oitenta 
mil, novecentos e sete reais e nove centavos). 

Investimentos
Mercado e Investimento 
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Atendimento ao Cliente

Abrindo novos canais de comunicação, a CAERD cumpre seu compromisso de 
aproximação com os clientes. Para isso, investe em melhorias e descentralização das 
Lojas de atendimento, possibilitando melhores condições físicas, normalização e 
qualidade, destacando-se pelo competente desempenho, tanto na capital como nas 
localidades do interior.

A versão on-line dos serviços de atendimento ao cliente CAERD começou a ser 
implantando em 2001, encontrando-se totalmente implementado e operando. O 
sistema SIPSAP se consolidou no ano de 2003, o qual oferece serviços e informações 
de atendimento ao cliente em tempo real, independentemente da localidade de 
cadastro. Por esse canal, é possível, por exemplo, o cliente obter certidões negativas 
de débitos, informações sobre contas, fazer atualizações cadastrais, solicitar serviços 
e informa a ocorrência de vazamentos, em qualquer loja da rede de atendimento da 
CAERD.
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Ligação de  Água

Atendimento ao Cliente 

0

50.000

100.000

150.000

2000 72.995 40.035 113.030

2001 72.512 37.160 109.672

2002 79.205 37.077 116.282

2003 80.520 40.212 120.732

Ativa Inativa Ativa/Inativa

Observamos que no ano de 2003 a CAERD teve um acréscimo de 1,6 % nas 
ligações ativas e 8,4% nas ligações inativas. 

É objetivo da CAERD levar 100% (cem por centos) de água tratada e 40% 
(quarenta por cento) de esgoto sanitário para a população Rondoniense até o ano 
de 2007, e para isso deverá contar com um investimento bem superior ao 
investido neste ano.
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Índice de Atendimento

Atendimento ao Cliente 
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O índice de atendimento aos clientes obteve um aumento relativamente bom em 2003, 
onde observa-se uma elevação no número de clientes atendidos em cerca de 6% (seis 
por cento).

A CAERD  espera aumentar consideravelmente esse percentual, no intuito de alcançar 
suas metas propostas para 2004.
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Logística

Todos os processos de Gestão da CAERD acompanham tendências que 
preparam a empresa para o futuro. Para agilizar os serviços e baixar os estoques 
de materiais, toda a logística de transporte e armazenamento de insumos da 
empresa foi reformulada. Alguns almoxarifados de Unidades localizadas em 
pontos estratégicos do território estadual estão sendo utilizados para facilitar a 
distribuição de material. Além de economia, o sistema proporciona maior 
agilidade.
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Renovação da Frota de Veículos 

Reforma e construção de Prédio

Para compor aa frota de viaturas da Companhia foram adquiridas 13 motos, 1 barco 
para da suporte as regiões que alagam no inverno e uma camioneta modelo mitsubishi 
para a Coordenadoria de Negócios de Ji-Paraná.

Houve a continuidade do serviço de padronização das instalações prediais da 
companhia tanto na Capital como no interior. 

A construção de escritórios em São Felipe, Machadinho e Novo Horizonte.

Infra estrutura
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Tecnologia da Informação

A CAERD é empresa que visa sobretudo o bem estar e a comodidade de seus clientes 
internos e externos, para isso o ano de 2003 foi marcado pela dinâmica na conclusão da 
interligação de todas as Unidades de Negócios ao sistema de gerência comercial, através 
do serviço de FRAME-RELAY; Implantação do atendimento ao cliente através do 
modulo comercial com acesso a base local de dados;  nas Unidades de Nova Brasilândia, 
Mirante da Serra, Cabixi, Costa Marques, São Miguel; A informatização do controle de 
Protocolo interno da empresa; Implantação do Sistema SIPSAP em todas as Unidades 
interligadas ao sistema comercial.

Ao longo de 2003, foram adquiridos 45 micro computador; 12 impressoras; 36 nobreak e 
um servidor de apoio, visando a maior agilidade da informação.
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Interligação das unidades comerciais

Tecnologia da Informação

Virtualmente, cada pessoa da organização ou é parte integrante de um sistema de 
Tecnologia da Informação-TI ou é afetada por ele.

O desenho dos cargos, as necessidades de treinamento, a estrutura organizacional e os 
padrões para tomada de decisão estão entre os mais óbvios elementos que interagem com o 
sistema de TI.

A importância da integração de todos os setores da CAERD, fazendo com que todos seus 
controles e informações estejam ao alcance de seus dirigentes
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Laboratório

Atendimento 

O Laboratório da CAERD está
situado na estrada do cemitério do 
Santo Antonio, no bairro do 
Triângulo, sendo o mesmo 
equipado para a realização de 
análises de água, conforme 
estabelece a legislação em vigor.

A equipe do Laboratório da CAERD, realizou no ano de 2003, o equivalente a 2.198 (dois 
mil, cento e noventa e oito) exames, o que representa um indicador bom, levando em 
consideração toda a logística utilizada nessa operação.
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Economia e Finanças

Composição Acionária 

A CAERD cresce baseada no preceito da economia moderna de que o equilíbrio 
entre as participações da iniciativa pública e privada é fundamental para a 
definição de políticas comprometidas com o bem-estar da população e para a 
gestão rentável de operações comerciais que promovam o crescimento. Nessa 
sociedade de economia mista, o Estado de Rondônia detém 99,99% do capital 
votante e 0,01% de outras empresas.
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Recursos Humanos

Capital Humano 

Colaboradores 
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Passados 06 anos sem a 
renovação de seu quadro de 
pessoal através de  novas 
contratações para o quadro 
efetivo, a CAERD possui 
um corpo de colaboradores 
com a média de idade de 44 
anos, e com uma média de 
15 anos de prestação de 
serviço a Companhia, o que 
garante a Companhia  
colaboradores com bastante 
know-how.

Assim, descontadas as 
aposentadorias e demissões, 
a empresa encerrou o ano 
com 591 colaboradores.

JI-PARANÁ

Colaboradores 
comprometidos individual 
e coletivamente com a 
busca de resultados e a 
valorização do ser humano 
são diferenciais 
competitivos da CAERD, 
que é a base da Gestão 
Compartilhada da 
CAERD.
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

QUANT.

CUSTO

QUANT.  2  23  55  62  10  44  44  132  100  70  53  110 

CUSTO  300,00 1.270,00 4.425,00 5.049,95 6.372,00 9.109,05 460,00 19.816,64 11.397,76 19.965,50 12.549,00 11.729,00

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Capacitação

Capital Humano

A CAERD investiu em capacitação no 
ano de 2003, o percentual de 0,29% em 
relação ao nosso faturamento anual, o 
que representa um grande avanço nesta 
área, pois a empresa passou vários anos 
sem investir um só real em treinamento, 
o que ocasionou a estagnação do 
conhecimento em seus profissionais nas 
diversas áreas da empresa.

Apesar de ser um percentual baixo, comparado com as empresas de vanguarda, é
importante ressaltar que esta iniciativa traz a tona o grande diferencial competitivo, ora 
inserido neste mundo globalizado, que é a capacitação dos seus colaboradores, o que 
representa uma consciência da Diretoria da empresa de que esse é o fator primordial para a 
Gestão Compartilhada se consolidar. 

Gráfico de Treinamento
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Saúde e Bem Estar

Recursos Humanos 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

quantidade

custo

quantidade  23  35  52  21  8  22  -  -  -  10  1  - 

custo  4.279,  5.260,  17.284  8.113,  1.054,  11.990  -    -    -    7.617,  1.927,  -   

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

A CAERD investiu R$ 57.524,00 (cinqüenta e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais) 
com os colaboradores em assistência médica, o que equivale ao percentual de 0,16%, em 
comparação ao faturamento anual. É um número bastante baixo, porém neste ano a 
CAERD somente atendeu os casos mais graves, o que resultou no atendimento de 172 
(cento e setenta e dois) colaboradores/dependentes no ano.

Gráfico de Assistência Médica
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Meio  Ambiente
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Educação Ambiental

A CAERD é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, e com as 
pessoas que habitam no Estado de Rondônia.

Uma ação que é desenvolvida pelos técnicos da Companhia é a disseminação 
através de palestras nas escolas da rede pública e privada e em associações de 
bairro, sobre os perigos da ingestão de água contaminada, o que pode causar 
sérios prejuízos à saúde dos habitantes do Estado.

Existem vários estudos que comprovam que a maioria dos nossos lençóis 
freáticos estão contaminados, contribuindo assim para uma maior incidência 
de doenças transmitidas pelas águas contaminadas.

A CAERD atendeu nas suas dependências cerca de 103 (cento e três) alunos 
da Rede Escolar Pública e Privada.

O  Atendimento com palestras ocorreram nas seguintes escolas: SESC, Escola 
de Estadual  Rio Branco, Escola Estadual Barão dos Solimões,    Marcelo 
Candido, FATEC, Escola de Ensino Fundamental Major Guapindaia. Com 
estas palestras atendeu-se a 1.026 (um mil e vinte e seis) alunos.      

A CAERD esteve presente também na  Audiência Publica sobre Meio 
Ambiente no Município de Ouro Preto D’Oeste, na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio 28 de Novembro – Tratamento de Água e conservação 
do Rio Boa Vista, onde estiveram presentes 200 (duzentos) alunos.
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Preservação 

Em 2003 a CAERD não atuou com políticas de preservação dos mananciais, 
tendo em vista a falta de investimentos para a consecução de programas 
voltados para este segmento.

A empresa deve em 2004 atuar com maior ênfase nesta área tendo em vista a 
enorme degradação dos rios e igarapés do nosso Estado e preocupado com isso 
os dirigentes da CAERD em conjunto com outras Instituições estarão 
desencadeando ações para eliminar e/ou neutralizar esses riscos de degradação 
do meio ambiente.
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Comunidade

Transparência social é a base da Gestão Compartilhada da CAERD, já que investir em 
saneamento é o mesmo que investir em saúde pública, conforto e qualidade de vida. E 
o benefício é tanto social quanto econômico. O investimento da Companhia  reflete-se 
em menos gastos com saúde para o Estado de Rondônia, menores taxas de 
mortalidade e maior expectativa de vida da população.

Dados do Ministério da Saúde revelam que 70 milhões de brasileiros não têm acesso à
rede de abastecimento de água tratada e 70% dos leitos hospitalares são ocupados por 
pessoas que contraíram doenças transmitidas por veiculação hídrica. Em Rondônia, o 
acesso á água tratada é um direito universal com restrições em algumas áreas da 
capital por exemplo: uma parte da  zona sul não possui sistema de abastecimento de 
água. O consumidor tem garantia da qualidade da água que chega até sua casa, pois 
através do laboratório da Companhia, a CAERD analisa as coleta de água feita em 
diversos pontos onde a água está sendo distribuída em todos o Estado.

Os padrões de controle de qualidade são rigorosos. A CAERD realizou 2.198 
parâmetros bacteriológicos, físico-químicos, cromatográficos, espectrofotométricos e 
hidrobiológicos, em cumprimento a Portaria 36 do Ministério da Saúde. Uma nova 
portaria, a 1.469/MS, de dezembro de 2000, passou a vigorar em 2003, com 
exigências mais rígidas. Mas a CAERD está se antecipando às novas normas, que 
incorporam outros parâmetros de análise (controle de pragas, antimônio e sulfeto de 
hidrogênio), atualizam a lista de pesticidas e exigem o controle da água desde o 
manancial até a distribuição.
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Tarifa Social

Para beneficiar os consumidores de baixa renda dos centros urbanos, a CAERD criou na 
sua estrutura tarifária a Tarifa Social, mas não implantou a mesma devido os parâmetros 
terem sido encaminhados à Assembléia Legislativa do Estado para aprovação.

Esta é uma preocupação da CAERD, haja vista que a água é um bem universal  e que 
toda a população tem direito de recebê-lá.

A CAERD não investe apenas em tratamento de água e esgoto. Investe também em 
pessoas, atuação que já lhe rendeu moção de aplausos da Câmara de Vereadores do 
município de Porto Velho, por contribuir com a educação de trabalhadores e 
dependentes, onde em convênio com o SESI oportuniza aos trabalhadores e dependentes 
a opção de retornar aos estudos e completar o ensino fundamental
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Reconhecimento

A CAERD no  decorrer  de  2003  recebeu  alguns  elogios  devido seu  desempenho
dentre elas recebeu da Assembléia Legislativa uma moção de aplauso pela passagem 
Três anos de Gestão Compartilhada.

Houve também um maior assédio  da imprensa escrita e televisada na divulgação das
ações e vitórias alcançadas pela CAERD. No caso, o exemplar refere-se a publicação
do jornal da Associação Brasileira das Empresas de Saneamento Básico.
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Reconhecimento
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Parecer do conselho de administração
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Balanço Patrimonial

EM REAIS
2003                           2002

ATIVO CIRCULANTE                                 54.203.741 58.193.417

Disponibilidade                                                406.453 500.619
Fundo Fixo                                                      2.639                             9.974
Banco c/ Arrecadação                                      123.013                 24.384
Banco c/ Depósito Vinculado                          280.801                 466.261

Créd. Dir. Val. Realizáveis                        53.797.288 57.692.798

Contas a Receber de Usuário                      51.845.965                   54.953.540
Arrecadação a Discriminar                                   - (289.359)
Outros Créditos a Receber                               1.835.31          1.361.728
Valores e bens                                                  - 1.539.098
Estoques para operações                                  116.010                    59.509
Despesas pagas antecipadamente                         - 68.282

PERMANENTE                                         183.725.688 182.663.231
Investimentos                                                   48.546                          48.546
Imobilização Técnica                                    166.928.199 167.959.099
Sistema de Abast. de Água                          173.943.462                 170.984.780
Sistema de Esgotos                                         1.025.756                       1.025.756
Bens de Uso Geral                                         15.949.216                    14.502.003
Depreciação Acumulada                              (23.990.235)          (18.553.440)

Obras em Andamento                                16.748.943 14.655.586

TOTAL DO ATIVO                                    237.929.429 240.856.648  
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EM REAIS
2003                           2002

PASSIVO  CIRCULANTE                                             58.092.216 178.520.962
Contas a Pagar                                                  57.341.532 67.009.799
Empreiteiras e Fornecedores                                     23.272.601 2.490.500
Fornecedores                                                    - 14.540.553
Parcelamento Impostos e Contribuições                                    806.483                  -
Impostos e Contrib.Sociais a Recolher                                 29.068.833  43.379.297
Outras Contas a Pagar                                           731.474                       844.519
Juros de Financiamentos Interno                                 - 2.781.425
Amortização de Financ. Externo                                            1.661.977  1.299.680
Juros Financiamento Externo                                     1.800.164                     1.340.693
Amortização de Financ. Interno                                                     - 333.132
Provisões                                                       750.684 111.511.163
Para Férias e encargos sociais                                         750.684                    1.971.284 
Para Questões Trabalhistas - 83.029.002
Para Causas Cíveis - 4.257.864
Para Causas Tributárias - 22.253.013

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                   179.785.342 61.699.321
Empreiteiros e Fornecedores                                     127.074                             -
Parcelamento Impostos e Contribuições                            39.203.980                       9.577.851                                                       
Empréstimos e Financiamentos-Interno                                      - 6.121.448                     
Financiamento -Externo                                                    39.611.498                      46.000.022
Provisão para Contingência                                      100.842.790                               -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     51.871 636.365
Capital Social                                                  149.458.213                   143.476.162 
Reservas de Capital 12.621.920 5.982.051
Auxilio para Obras                                              7.055.163                        2.138.616      
l   Crédito p/ Aum.Capital                                                   5.566.757      3.843.435            
Reservas de Reavaliação                                                43.944.154                       43.944.153
Reversão da Depr. Acum. Reavaliação                        15.054.533                        15.395.230
Lucros ou (Prejuízos) Acumulados                          (221.026.949) (208.161.231)

TOTAL DO PASSIVO                                                237.929.429            240.856.648

Balanço Patrimonial
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Demonstração dos Resultados

EM REAIS
2003                              2002

RECEITAS OPERACIONAIS               32.955.437 24.704.549
Serv. de Abast. de Águas                                             31.982.438  23.966.402
Serv. de Esgotos                                                    972.999 738.147

RECEITA BRUTA                                                   32.955.437 24.704.549
Deduções da Receita                                                  (1.171.213)                      (882.326)

RECEITA LÍQUIDA 31.784.224 23.822.223

CUSTOS DOS SERVIÇOS                                       (39.976.977) (26.733.257)
Operações e Manutenção                                            (39.976.977) (26.733.257)
RESULTADO BRUTO                                               (8.192.753) (2.911.034)

DESPESAS OPERACIONAIS                                    (9.136.488) (7.605.331)
Administrativas                                                 (8.109.217) (5.887.772)
Financeiras/Tributárias                                                   (1.027.271)             (1.717.559)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 199.635 (2.232.741)
Despesas                                                        (2.343)                (24.867)       
Receitas                                                        201.978 166.452
Variações Monetárias - (14.256)
Variações Cambiais                                                    - (2.360.070)

RESULTADO LÍQ. DO EXERCÍCIO.                     (17.129.606)          (12.749.106)
Quantidade de Ações                                                      (100.666.342)        (96.637.212)
Lucro ou Prejuízos por ação:    (0,17)                  (0,13) 
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Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

EM REAIS
2003                         2002

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                      (208.161.231) (201.745.753)

Ajustes de Exercícios Anteriores                                         4.263.888                  6.333.628

Resultado de Exercício                                                    (17.129.606)             (12.749.106)                

SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO                        (221.026.949) (208.161.231)
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Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

EM REAIS
2003                           2002

1 – ORIGENS DE RECURSOS
Prejuízo do Exercício (17.129.606)             (12.749.106)
Ajustes de exercício Anteriores      4.263.888                  5.978.937
Aumento  Capital 12.621.920             5.982.051
Despesas Financeiras  Longo Prazo                        118.086.019                    899.391
Depreciação e Amortização 5.436.795 4.196.034
TOTAL DAS ORIGENS                                         123.279.016

2 - APLICAÇÃO DE RECURSOS
Aquisições  do Imobilizado 1.578.891    1.228.960
Investimentos em Obras em Andamento 4.920.360 3.014.066
Reversão Deprec.Acumulada 340.696 340.696
Baixa Ativo Imobilizado                                   108.399

TOTAL DAS APLICAÇÕES                                       6.839.947 

3 – REDUÇÃO DO CAPITAL CIRC.LÍQUIDO                                   116.439.069

4 – DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO CAPITAL CIR.LIQUIDO

2003 2002                         VARIAÇÃO
Ativo Circulante                     54.203.741                 58.193.417                      (3.989.676)   
Passivo Circulante                  58.092.217               178.520.962                    120.428.745    

(3.888.476)      (120.327.545)                   116.439.069
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ITEM
CAPITAL

REALIZADO
RESERVA DE

CAPITAL
RESERVAS DE 
AVALIAÇÃO

PREJUÍZOS
ACUMULADOS

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

Saldo em 31 de 
dezembro de 2002

143.476.162 5.982.051 59.339.383 (208.161.231) 636.365

Crédito para aumento
de Capital

3.843.435 5.566.757 9.410.192

Ajuste de exercícios 
anteriores

4.263.888 4.263.888

Auxilío para Obras 2.138.616 7.055.163 9.193.779

Reserva aumento Capital (5.982.051) (5.982.051)

Reversão da deprec.
Aum. da reaval.

(340.696) (340.696)

Lucro ou prej. liq.
do exercício

(17.129.606) (17.129.606)
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Notas explicativas as demonstrações Contábeis  levantadas em  31 
de dezembro de 2003 e 2002

01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD é uma sociedade de economia 
mista controlada pelo Governo do Estado de Rondônia, constituída pelo Decreto- Lei nº
490, de 04/03/69. Tem como objetivo social, a exploração de serviços de saneamento 
básico, distribuição de água e coleta de esgotos sanitários, bem como, a execução de 
instalações e ampliações de rede de distribuição de água e coleta de esgotos sanitários do 
Estado de Rondônia.

02 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as 
praticas contábeis adotadas no Brasil, estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 
nº6.404/76), e com base no Manual de Sistemática contábil das Companhias Estaduais de 
Saneamento Básico, instituído pela Circular COSAN nº 07/85, de 27 de dezembro de 1985, 
do extinto Banco Nacional de Habitação –BNH, incorporado à Caixa Econômica Federal-
CEF. As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31.12.03 estão 
apresentadas de forma comparativa com o do exercício findo em 31.12.2002.

03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Ativos realizáveis e passivos exigíveis - os ativos e passivos circulantes configuram 
prazos de vencimento de um ano. O passivo exigível em longo prazo, contempla prazo de 
vencimento de mais de um ano.

b) Reconhecimento das receitas e despesas – foram apropriadas adotando-se o regime de 
competência. 

c) Consumidores – incluem o fornecimento de água tratada faturado aos consumidores e 
não arrecadado até a data do Balanço. 

d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre as contas a receber - em 2003 
foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa, aplicado os procedimentos da 
Lei 9.430/96, em um montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas nas 
realizações das contas a receber de clientes.

e) Estoque – inclui os materiais de consumo e os destinados para a manutenção dos 
sistemas, foram inventariados e estão avaliados ao custo médio de aquisição. 
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f) Imobilizado – esta registrada ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até
31 de dezembro de 1995 e reavaliado em 1999. As depreciações e amortizações foram 
calculadas pelo método linear às taxas mensais que contemplam a vida útil e 
econômica dos bens e cujos efeitos estão reconhecidos no resultado do exercício.

g) Auxílio para obras – recursos recebidos e destinados a investimentos em obras de 
sistema de fornecimento de água e esgotos sanitário dos contratos e são registrados 
diretamente em reserva de capital para posterior incorporação ao capital social da 
companhia, após a formalização dos atos legais. 

h) Recursos destinados a aumento de capital – recursos recebidos com expressa 
condição de serem aplicados em integralização de aumento de capital são 
classificados diretamente no patrimônio líquido.

i) Provisão para férias – os valores relativos a férias devidas aos funcionários, foram 
provisionados proporcionalmente ao período aquisitivo; acrescido dos encargos 
sociais incidentes sobre as mesmas.

j) Provisão para contingências – Constituídas conforme parecer dos Assessores 
Jurídicos Internos da Companhia, sendo a mesma considerada suficiente para cobrir 
eventuais perdas.  

04 - CONTAS A RECEBER DE USUÁRIOS

Em 31.12.2003 a CAERD apresenta registro contábil na rubrica Contas a Receber de 
Usuários pelos valores efetivamente faturados, decorrentes do serviço público de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

2003                   2002

Faturamento d’água.Sanitário                         55.587.484,57 50.243.158,32
Parcelamento de contas de Usuários                 1.326.917,10 4.223.364,94
Financiamentos e Serviços                                   162.235,94 487.016,34
Arrecadação a discriminar                                 (228.325,00) (289.358,63)
Provisão para Devedores Duvidosos               (5.002.347,74)  -

Notas explicativas as demonstrações Contábeis  levantadas em  31 
de dezembro de 2003 e 2002
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05 - IMOBILIZADO

A depreciação sobre os saldos relativos a correção monetária estabelecida pela Lei nº. 
8.200/91, na ordem de R$ 27.524, esta sendo efetuado .

CUSTO
CORRIGIDO

DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA

CUSTO 
CORRIGIDO

DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA

Sist.Abast. Água 173.943.461 (13.256.528,00) 170.984.780 (9.724.553,00)
Sistemas Esgotos 1.025.756 (383.510,00) 1.025.756 (361.186,00)
Bens uso geral 15.949.216 (10.350.197,00) 14.502.003 (8.467.701,00)
O. Imobilizações
Obras em Andamento 16.748.942 14.655.586

TOTAL 207.667.375 (23.990.235,00) 201.168.125 (18.553.440,00)

2002
Em R$

2003
Em R$

CONTAS

06 – EMPREITEIROS E FORNECEDORES

Circulante            Longo Prazo

Empreiteiros e Fornecedores                                     23.272.601,58            127.074,43

Notas explicativas as demonstrações Contábeis  levantadas em  31 
de dezembro de 2003 e 2002
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07 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Os encargos sociais a pagar, que abrigam as obrigações com impostos e contribuições a 
recolher,  na sua  maioria não  foram provisionados os juros e multas incorridas no exercício: 

R$
IMPOSTO DE RENDA                                                2.473.513,77

INSS                                                            19.951.670,51

INSS S/ SERVIÇOS                                                              31.653,53

PASEP                                                           710.529,74

COFINS                                                          3.004.202,21

FGTS                                                            1.632.259,39

ICMS                                                            511.862,10

OUTRAS OBRIGAÇÕES(ISQN,SESI,FIERO,ISS,IPI,CONTR.SINDICAL 753.141,48

Circulante Longo Prazo
PARCELAMENTO
REFIS                                                      384.990,54                   34.524.191,17
FGTS                                                       421.492,92                     4.679.788,29

Notas explicativas as demonstrações Contábeis  levantadas em  31 
de dezembro de 2003 e 2002
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08 – PROVISÃO PARA FÉRIAS

A provisão para férias foi constituída no montante de R$750.684,28 e inclui a parcela dos 
encargos sociais correspondentes.

09 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

As provisões constituídas cujo o desfecho desfavorável é considerado provável, são causa 
judiciais e autos de infrações impetrados contra a Companhia. Segundo os Assessores 
Jurídicos, o valor provisionado de contingências está adequado conforme planilhas.

Longo Prazo
Questões Trabalhistas                                           84.579.770,54
Causas Cíveis                                                            499.704,27
Causas Fiscais                                                  445.132,29

10 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os Empréstimos e Financiamentos externos em moeda estrangeira não foram provisionados 
as variações cambiais, conforme contrato: Instituições Banco do Brasil S/A .

CIRCULANTE E L. PRAZO
Em moeda estrangeira

Contrato C. Prazo L. Prazo Total C. Prazo L. Prazo Total
P410033 3.462.141 39.611.498 43.073.639 2.640.373 46.000.022 48.640.395

2003 2002Contratos
em moeda

CIRCULANTE E L. PRAZO

Em R$Em R$

11 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O ajuste de exercícios anterior em sua maioria constitui-se da regularização do faturamento 
de contas de água e esgotos, empreiteiros/fornecedores e ajuste de provisão das Questões 
trabalhistas debitados e creditados na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Notas explicativas as demonstrações Contábeis  levantadas em  31 
de dezembro de 2003 e 2002
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12 – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Neste exercício foram reclassificados  do Exigível a Curto prazo para Exigível a Longo prazo 
o saldo das seguintes rubricas contábeis, relacionados abaixo,conforme já foi evidenciado nas 
Notas Explicativas nºs.06,07 e 08.

Reclassificados             Saldos em 31-12-03
Empreiteiros e Fornecedores               127.074,43            127.074,43
Contingências                                100.842.790,14     100.842.790,14
Parcelamento Impostos                    29.626.128,07          39.203.979,46

13 - CAPITAL

O capital subscrito e integralizado é de R$ 149.458.212,94,  representado por 100.666.342 
Ações nominativas sem valor nominal.  O Governo do Estado de Rondônia é o acionista 
majoritário, com participação de 99,99 %, os Governos Municipais com 0,01%.

14 – RESERVA DE CAPITAL - CRÉDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL E 
AUXILIO PARA OBRAS 

Em 31.12.2003 a CAERD apropriou em seu registro contábil no montante de R$ 
12.621.919,75 na rubrica Créditos para Integralização e Aumento de Capital, relativos ao 
pagamento da Divida Externa e  Auxilio para Obras  fornecedor – JPP e  Emissão , efetuados 
pelo Governo do Estado de Rondônia acionista majoritário da Companhia.

15 – COBERTURA DE SEGUROS

No exercício de 2003, a companhia não manteve cobertura de seguros contra incêndio e 
outros riscos para bens imobilizados.

16 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

O saldo de R$ 295.961.679,60, relativo as Notas Promissórias (Custódia) registrada no 
sistema extra-patrimonial da CAERD, foram baixadas em dezembro/03,conforme 
determinação do Conselho de Administração, através da Ata da Reunião do Conselho de 
Administração em 08/01/2003.

17 – FATO RELEVANTE

A partir de 01.08.2003, foi implantado pela CAERD, um novo Sistema informatizado 
contábil integrado Pirâmide da PROCENGE, no lugar do Sistema Contábil Software IX 
CONT  e SCO UNIT, em que permite no curto prazo, a integração de todas as áreas da 
empresa.

Notas explicativas as demonstrações Contábeis  levantadas em  31 
de dezembro de 2003 e 2002
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Parecer dos Auditores Independentes

1 – Examinamos os balanços patrimoniais da COMPANHIA DE ÁGUAS E 
ESGOTOS DE RONDÔNIA S.A. – CAERD, em 31 de dezembro de 2003 e 2002 
e as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens 
e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, 
elaboradas sob responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é
expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2 – Exceto quanto ao mencionado no parágrafo 3, nossos exames foram 
conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e 
compreenderam: a) O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos 
saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da 
entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que 
suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e c) a avaliação das 
práticas e das estimativas contábeis mais representativas, adotadas pela 
administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto.

3 – Não validamos os saldos das rubricas de depósitos bancários apresentados no 
balanço patrimonial da COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA S.A. – CAERD, em 31 de dezembro de 2003 a seguir relacionadas, 
em razão de não termos recebido até a data da emissão deste parecer, as respostas 
das circularizações dos respectivos saldos bancários:

a) Banco Conta Arrecadação;

b)Contas Vinculadas a Obras;

c) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

4 – Não opinamos sobre o saldo da rubrica de Depósitos Restituíveis e Valores 
Vinculados, apresentado no balanço Patrimonial da COMPANHIA DE ÁGUAS E 
ESGOTOS DE RONDÔNIA S.A. – CAERD, em 31 de dezembro de 2003, em 
razão de pendências não regularizadas constantes das respectivas conciliações 
bancárias, divergências de saldos e de posições apuradas nas respostas de 
circularizações e ainda pelo fato da não localização dos respectivos extratos 
bancários. 
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5 – Conforme mencionado na nota explicativa nº 04, não emitimos opinião sobre o 
saldo da rubrica contábil Contas a Receber de Usuários, no montante de R$ 53.797 
mil, apresentado no balanço patrimonial da COMPANHIA DE ÁGUAS E 
ESGOTOS DE RONDÔNIA S.A. – CAERD em 31 de dezembro de 2003, em 
razão de insuficiência de provisão para Devedores Duvidosos, na ordem de R$ 
41.025 mil, procedimento este em desacordo com o Princípio Contábil da 
Prudência.

6 – Não atualização dos valores referentes às multas e juros, registrados na rubrica 
contábil Impostos e Contribuições a Recolher, que apresenta o saldo de R$ 28.358 
mil, no balanço patrimonial  em 31 de dezembro de 2003, conforme o mencionado 
na nota explicativa nº. 07.

7 – Falta de atualização, dos saldos contábeis das rubricas Financiamentos Externos 
a Curto Prazo e Financiamentos Externos a Longo Prazo, respectivamente nos 
montantes de R$ 3.462 mil e 39.611 mil, apresentados no balanço patrimonial da 
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA S.A. – CAERD. 
Através de nossos testes, apuramos divergências entre os referidos saldos contábeis 
com os valores informados pelo Banco do Brasil S.A, através de seu expediente 
governo-2004/12, emitido em 09-01-04.

8 – Falta de controle analítico dos saldos contábeis das rubricas: Provisões para 
Questões Trabalhistas, Civis, Tributárias, respectivamente nos montantes de R$ 
80.850 mil, R$ 6.256 mil e R$ 13.735 mil, apresentados no balanço patrimonial da 
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA S.A. – CAERD em 
31 de dezembro de 2003. Através dos nossos testes, apuramos divergências entre os 
referidos saldos contábeis com os valores informados pela Assessoria Jurídica da 
Companhia, através dos expedientes CT. Nº. 003/PAJ/04 e CT. Nº. 005/PAJ/04.

9 – Em nossa opinião, considerando a relevância dos efeitos dos assuntos 
comentados nos parágrafos 4 a 8, e da limitação de escopo comentada no 
parágrafo 3, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, não representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes à posição patrimonial e financeira 
da COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA S.A. – CAERD e 
nem o resultado de suas operações, referente aos exercícios findos naquelas datas, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Parecer dos Auditores Independentes
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10 – As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade 
normal das atividades da COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 
RONDÔNIA S.A. – CAERD e apresentam significativos prejuízos acumulados nos 
últimos exercícios, havendo necessidade da implementação de medidas saneadoras, 
visando à reestruturação e implantação de controles internos nos sistemas operacionais 
da empresa, principalmente da Contabilidade, Finanças, área Comercial, Cobrança, 
Assessoria Jurídica, assim como da necessidade de capitalização de recursos por parte 
de seu acionista majoritário.

11 – No Parecer dos Auditores Independentes, sobre as demonstrações contábeis 
encerradas em 31 de dezembro de 2002, que emitimos em 26 de maio de 2003, 
ressalvamos  a falta de depreciação junto ao Imobilizado de Uso, sobre a parcela 
relativa à correção monetária estabelecida pela Lei nº 8200/91 e o saldo apresentado na 
rubrica contábil Nota Promissória-Custódia, que no exercício de 2003 essas ressalvas 
foram regularizadas.

Porto Velho – RO, 12 de julho de 2004.

_______________________________________     

SACHO – AUDITORES INDEPENDENTES

CRC – 2 SP 017.676/0-8

___________________________________

LUIZ CARLOS MONTEIRO FERRAZ

CRC – RO 003044/0 – 2

Parecer dos Auditores Independentes
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Parecer do Conselho Fiscal da Companhia de Águas e Esgotos de 
Rondônia-caerd

Cumprindo determinações legais e estatutárias examinamos o balanço patrimonial da Companhia 
de Águas e Esgotos de Rondônia levantados em 31/12/2003, com as respectivas demonstrações 
financeiras, compreendendo: demonstração de resultado acumulados do exercício findo em 
31/12/2003, demonstrações de lucros e prejuízos acumulados do exercício findo em 31/12/2003, 
demonstrações de origem e aplicações de recursos do exercício findo em 31/12/2003 e 
demonstrações das mutações do patrimônio liquido do exercício findo em 31/12/2003, assim 
como, as notas explicativas que são parte integrante dos citados documentos.

Os valores que compõe as demonstrações contábeis estão adequadamente apresentadas e de 
acordo com os princípios de contabilidade emanado da Legislação Societária, lei 6.404/76. Na 
opinião unânime dos membros do conselho fiscal e reconhecendo o parecer dos auditores 
externos, concluímos que, considerando a relevância dos efeitos econômicos financeiros
elencados nos parágrafo de 4° ao 8° e em notas explicativas, bem como, a limitação comentada 
no parágrafo 3°, não representam em todos os seus aspectos significantes, a posição patrimonial e 
financeira e nem o resultado de suas operações relativas ao exercício findo em 31/12/2003 da 
Companhia de Água e Esgotos de Rondônia-CAERD, de acordo com as praticas contábeis 
geralmente aceitas.

As demonstrações contábeis estão registradas para atender a continuidade normal da Companhia, 
com registros relevantes de prejuízos acumulados, tendo a diretoria ter que adotar medidas 
saneadoras em caráter de urgência visando melhorar os controles internos da contabilidade, da 
área financeira, da área comercial, de cobrança e da assessoria jurídica, assim como, requerer 
maior aporte de recursos por parte do acionista majoritário – Governo do Estado de Rondônia.

Por fim, somos de parecer favorável que o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras 
sejam submetidas à apreciação da Assembléia Geral Ordinária, para conhecimento, discussão, 
parecer e aprovação dos acionistas da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia-CAERD.

Porto Velho/RO, 28 de julho de 2004.   

DOMINGOS PASCOAL DOS S.TEIXEIRA                   ERALDO BARBOSA TEIXEIRA
Presidente do  Conselho Fiscal Membro

JOÃO BOSCO PEIXOTO DE ALMEIDA
Membro     
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Parecer do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, nos 
termos do Art. 142 da Lei nº 6.404/76 e de acordo com o Parecer com Ressalvas do conselho 
Fiscal, apresentado em 28 de julho de 2004, recomenda a apreciação e aprovação das contas da 
Companhia, compreendendo o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, relativo 
ao exercício findo de 31 de dezembro de 2003, pelos acionistas em Assembléia Geral Ordinária e 
Extraordinária, convocada para tal fim.

Porto Velho – RO, 17 de agosto de 2004.



55


