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Os colaboradores da CAERD vem desenvolvendo a cada dia um bom trabalho, 

isto por que todos  estão engajados em um único objetivo, que é o de 

proporcionar aos clientes serviços de qualidade. Para que esse objetivo se 

concretize os colaboradores agem com empatia.

Neste início de século muito se fala em competição acirrada para alcançar cargos 

de direção, na CAERD este é um cenário que praticamente foi extinto, graças ao 

grau de simpatia e amizade entre os colaboradores, que já estão na CAERD com 

no mínimo 17 anos, que estabelece uma sintonia muito grande.

Na verdade, podemos afirmar que falta pouco para se ter a qualidade de um time 

de futebol, onde cada em faz a sua parte, com o intuito de obter a vitória e 

conseqüentemente ser campeão.

O Espírito da Gestão Compartilhada



Uma das grandes preocupações da CAERD com a expansão desordenada 

do Estado de Rondônia é devido a  degradação  que o meio ambiente  vem 

sofrendo, o que compromete os lençóis  freáticos e os mananciais. 

Centro historico de Porto Velho

Maria  de Holanda Maia – Colaboradora da CAERD
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Mensagem da Diretoria aos Acionistas

Senhores Acionistas

No ano de 2005 a Gestão Compartilhada comemora 5 anos, os quais foram 

marcados por muita luta e realizações. Ao apresentar o Relatório Anual de 

atividades da CAERD desse exercício, pode-se materializar o esforço dos 

colaboradores traduzidos em benefícios para os acionistas, clientes e 

sociedade rondoniense.

As demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2005 foram  

elaboradas de acordo com a legislação societária e o parecer dos auditores 

independentes.

No exercício findo, foram implementadas importantes ações que refletiram 

tanto para a continuidade como para o fortalecimento da Gestão 

Compartilhada, visando possibilitar maior dinâmica e assegurar a

efetividade das atividades desenvolvidas pela Companhia, de forma a 

garantir melhores serviços a sociedade rondoniense, com reflexos positivos 

a preservação do meio ambiente e para nossos acionistas e colaboradores.

Os investimentos realizados nos sistemas em operações, redes e expansão 

dos serviços foram os destaques desse exercício. Tais ações garantem 

uma melhor performance da Companhia, quando traduz-se em mecanismos 

capazes de consolidar a Gestão. 

Grandes avanços foram registrados no cumprimento ao que estabelece os 

direcionadores estratégicos, no sentido de melhor atender os nossos 

clientes, nos investimentos como fatores fundamentais para que a

Companhia possa cumprir com sua missão, bem como alcançar a visão 

proposta, destacando-se em todo o Estado. Destaca-se também o 

investimento do Governo, o que possibilitou a incorporação, ao patrimônio 

da CAERD, de sistemas implantados em algumas localidades do Estado.

A CAERD ganha dimensão empresarial no Estado de Rondônia, o que 

somente foi possível com a Gestão Compartilhada, prática de administração 

participativa e colaborativa onde o centro das ações são as pessoas, no 

caso, os colaboradores da Companhia, os quais merecem todos os nossos 

agradecimentos e aplausos pela performance da CAERD no ano em que 

completa os 5 anos de gestão.

A Diretoria.
Jardim da Loja de Serviço/CAERD
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Direcionadores Estratégicos

Com o advento do neoliberalismo e conseqüentemente a  globalização, 

as Organizações tiveram que se posicionar de maneira estratégica, 

tornando-se necessário a criação de diretrizes estratégicas que 

norteassem as ações da Companhia.

A partir dos direcionadores estratégicos, a CAERD elaborou seu  

planejamento participativo que resultou no estabelecimento de planos 

de ação, possibilitando o alcance de metas e obtenção de avanços 

significativos, principalmente na área da tecnologia de informação, o 

que permeou toda a Companhia beneficiando colaboradores e clientes.

Anualmente as diretrizes são revisadas, tornando a companhia mais 

ágil, caracterizando que a CAERD, tem  adotado medidas preventivas 

para resolução das questões conflitantes.

Na atualidade a organização que não planeja, está fadada a muitos 

intempéries, e para evitar isso é que todos  os anos é realizado o ciclo 

de planejamento da CAERD, onde participam todos os Assessores, 

Coordenadores, Gerentes e Lideres no intuito de analisar os cenários, 

analisar as diretrizes estratégicas e elaborar os planos de ação das 

unidades  visualizando novas contingências para a companhia como

um todo.
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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.



9

Estrutura Organizacional

Toda organização inserida no novo contexto empresarial  deve fazer 

adequações periódicas em sua estrutura, pois a cada instante surgem novas 

situações, as quais devem ser administradas sistematicamente .

Em se tratando de Estrutura Organizacional, a CAERD mostra-se como  uma 

organização que está na vanguarda deste processo. Desde o ano 2001 ela 

vem fazendo acertos em sua Estrutura face a nova dinâmica dos diversos 

mercados que interage.

Em 2005, após análise do comportamento das unidades, pode-se adequar a 

estrutura a realidade e dinâmica atual da Companhia, procedendo-se 

transferências de órgãos inter diretorias e criações de Gerências, Lideranças 

e Núcleos Operacionais. 
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Diretrizes  Estratégicas 

1- A CAERD deve manter a Gestão Compartilhada a partir de permanente 

negociação com o Governo do Estado, mantendo-o informado de seus avanços e 

divulgando regularmente suas ações à população de Rondônia.

2- O desenvolvimento profissional do corpo técnico e de gestão deve ser observado 

por todos os lideres, gerentes, coordenadores e diretores da CAERD.

3- A CAERD deverá assessorar o Governo do Estado e demais órgãos 

financiadores, orientando quanto a aplicação dos recursos a serem utilizados no 

setor de saneamento básico no Estado de Rondônia.

4- Os esforços da CAERD devem se voltar para a reestruturação comercial, 

operacional e Administrativa para melhorar os índices de quantidade dos serviços 

prestados.

5- A CAERD deve exercer uma política comercial justa voltada para a satisfação do 

cliente e aumento de receita.

6- A  CAERD   deve    promover 

permanentemente   a   divulgação 

da importância do saneamento básico.

7- Buscar investimento junto aos órgãos

financiadores, através de projetos para 

melhoria do saneamento básico, visando

a qualidade dos serviços  prestados e a

modernização  da Empresa.

8- Estabelecer parâmetros de excelência através de indicadores referênciais  de 

Companhias “benchmarking” em Saneamento Básico. 
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Organograma da CAERD
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Mercado e Investimentos

Mapa de atuação e administração

A CAERD atende com sistema de abastecimento de água à 40 Municípios e seus 

Distritos e Núcleos no  Estado de Rondônia, perfazendo um total de 51 

localidades. Considera-se a CAERD uma das maiores empresa do Estado.

04 localidades estão em obras de implantação do sistema de abastecimento, 

sendo: Alto Alegre dos Parecis, São Francisco, Jorge Teixeira e Buritis, devendo 

ser entregue a CAERD tão logo se conclua as obras.

GNCL
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Mercado e investimento

Está na missão da CAERD cuidar sobretudo do bem estar da população, por isso 

seus colaboradores se empenham no tratamento da água, possibilitando  desta 

forma obter uma água  de qualidade, dentro dos padrões especificados na 

legislação pertinente.

A CAERD tem a crença de que a distribuição da água com qualidade elimina 

grande parte das doenças oriundas de veiculação hídrica, desta forma mantém  

indicadores de qualidade dentro dos padrões exigidos por Lei Federal.

“Água da CAERD. Qualidade liquida e certa”
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Sistema de Água e Esgoto

Rede Instalada

Mercado e Investimento 

Observando o gráfico acima, percebe-se um crescimento na ordem de 17 mil 

ligações de água realizadas com investimentos próprios.

Número de Economias

A CAERD manteve em 2005 a mesma política de corte dos anos anteriores dos 

clientes inadimplentes, o que configura uma estratégia real para manter seu 

quadro de clientes ativos consolidado, servindo como base para a tomada de 

decisão.

Água 1.970 2.016 2.481 2.498

Esgoto 32,4 32,4 32,4 32,4

2002 2003 2004 2005

Agua 84.831 94.200 91.918 96.034

Esgoto 2.979 2.511 2.296 3.725

2002 2003 2004 2005
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Volume Faturado

Desde 2002 a CAERD vem implementando melhorias nos sistemas de 

abastecimento, como podemos observar no gráfico acima  o  crescimento no 

volume  de água faturado,  nos períodos entre 2002 e 2004.

Entretanto em 2005 houve uma redução em detrimento da política de corte  e  

hidrometração, ou seja a empresa atuou em cima do controle de perda .  

Sistema de  Abastecimento

Mercado e Investimento

ETA Guajará MirimETA de Monte Negro

Esgoto 906,3 918,2 929,1 920,5

Agua 16.157 16.832 18.890 18.871

2002 2003 2004 2005



16

Mercado e Investimentos

População Atendida

Existe uma demanda da população a 

ser atendida com água tratada. 

Portanto, faz-se necessário maior 

investimento por parte dos acionistas 

da companhia.

A principal meta da CAERD é dotar 

toda a população urbana de água 

tratada inclusive aos mais carentes, 

tendo em vista que a mesma já instituiu 

a tarifa social que prestigia essa 

camada da sociedade. 

Sta Luzia D’Oeste

Agua 460.622 477.078 507.095 599.924

Esgot o 9.774 12.974 10.924 14.330

2002 2003 2004 2005

Em 2005 já houve um avanço, representando o início de um processo de contínuo 

crescimento, pois a CAERD não mede esforços para alcançar seus objetivos. 
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Receita  Tarifária

Investimento 

Observa-se quanto ao faturamento e as tarifas comerciais, que a CAERD 

melhorou sua performance. 

A CAERD está desenvolvendo ações no sentido de criar estratégias para 

interagir melhor com as categorias Órgão Público e Comercial, pois 

configura-se um grande nicho de mercado, a ser perseguido pela 

Organização.

Agua 24.040.578 32.487.491 41.718.708 42.247.847

Esgot o 779.449 1.065.638 1.151.411 1.198.187

2002 2003 2004 2005
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Resumo de Investimento

O investimento em saneamento básico no Estado de Rondônia, no ano de 

2005, foi da ordem de R$ 4.675.580,45 (quatro milhões, seiscentos e setenta e 

cinco mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos),  com 

benfeitorias nos sistemas, como:  adução em água bruta, tratamento, 

instalações elétricas, reservação, rede de distribuição, captação e poços.

Do total investido R$ 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil reais) foram 

recursos Federais (DEVOP) utilizados na Implantação do Sistema de 

Abastecimento de Água do Distrito de Extrema, Município de Porto Velho. R$ 

32.293,79 (Trinta e dois e mil, duzentos e noventa e três reais setenta nove 

centavos) foram recursos da CEF/CAERD e Prefeitura de Pimenta Bueno, 

utilizados na Recuperação do esgoto sanitário do Conjunto BNH no Município 

de Pimenta Bueno.

Foram acrescentados 14.960 metros de  rede de distribuição de água  nas 

Unidades Operacionais, sendo: 3.740 em  Theobroma, 5.620 em Rolim de 

Moura e 5.600 em Guajará-Mirim, perfazendo um total de 2.498.524 metros de 

ligações de água em todo o Estado.

O abastecimento de água atinge 65.94% (sessenta e cinco vírgula noventa e 

quatro por cento) da população urbana no Município de Porto Velho, isto 

significa que a CAERD precisa de 30% (trinta por cento)  para atingir os 100% 

(cem por cento) pretendidos para o final de 2008.

O sistema de coleta e tratamento de esgoto constitui a principal demanda da 

CAERD onde deve-se concentrar maior esforço para obtenção de 

financiamento que possibilite a expansão deste serviço.
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Investimento 

A  CAERD  no ano de 2005 investiu  em obras em alguns Municípios do Estado 

de Rondônia. Apesar dos poucos recursos da Companhia, a Diretoria vem 

constantemente procurando meios para implementar ações à população 

rondoniense.

Houve uma grande preocupação do Governo Federal com o Distrito de Extrema 

localizado no Município de Porto Velho, onde foram investidos o valor de R$ 

2.800.000,00 sendo a maior quantia investida no referido ano, onde foi 

implantado o sistema de Abastecimento de água,  melhorando a qualidade de 

vida da comunidade local.

Podemos ainda verificar que outros Municípios foram prestigiados com aplicação 

de recursos oriundos da própria receita da CAERD, caracterizando desta forma a 

grande preocupação dos gestores em proporcionar à população o bem maior  

que é a água tratada  e de boa qualidade.

Capital  e  Interior

Valor 1.013.524,04 253.523,24 14.079,11 41.849,03 260.441,41 26.992,71 8.603,02 32.293,79 260.699,93 3.574,17 2.800.000,00

Por to Velho
Guajar á  

Mir im
Ar iquemes Jar ú Our o Pr eto Ji -Par aná

Pr esidente 

Médici

Pimenta 

Bueno

Rol im de 

Mour a 
Color ado

Vi la de 

Extr ema
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Número de Economias

Atendimento ao Cliente 

Com o advento do planejamento estratégico a CAERD passou a 

direcionar seus empreendimentos baseados nos planos de ação, 

instrumento este de direção, organização e controle da Gestão 

Compartilhada.

A grande preocupação da CAERD é o crescimento da ligações inativas, 

prejudicando a performance operacional e financeira. As estratégias da 

empresa estão direcionadas para solucionar este problema, o que com 

certeza trará benefícios à organização.

Em 2005 o número de ligações inativas cresceu 4% (quatro por cento) 

em relação ao ano de 2004, devido as ações de cobrança que vem sendo 

desenvolvidas.

A CAERD terá no próximo ano que investir na recuperação desses 

clientes, a preocupação para que a população  consuma água tratada.

0

50.000

100.000

Ativas 72.793 81.843 80.199 84.769

Inativas 45.353 46.427 53.022 54.658

2002 2003 2004 2005
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ETA Nova/Brasilândia

Logística

A CAERD manteve em 2005 a manutenção dos serviços de baixa dos 

estoques de materiais, dando prosseguimento inclusive a logística de 

transporte e armazenamento de insumos da empresa.

É importante frisar que ações como estas dão a empresa melhor 

dinamismo, melhorando a performance junto aos clientes.

Todos os esforços da empresa concorrem para agilizar os 

procedimentos de atendimento aos clientes, bem como dotar os 

colaboradores de infra-estrutura adequada para o desenvolvimento de 

suas atividades.

Estrutura Física
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Logística

Centro de Documentação Empresarial - CDE

Fachada externa Fachada interna Montagem dos arquivos

Arquivo montado na GARH Arquivo montado na GFIN Arquivo montado na GAMS

A Companhia que foca seus objetivos, principalmente na sua organização, se  
torna cada dia mais eficiente, haja vista que os empreendimentos redundam em 
melhor performance da organização, alavancando operacional e financeiramente.

A CAERD investiu na sua Organização, instalando arquivos móveis nas Gerência 
de Materiais e Serviços Gerais, Gerência de Recursos Humanos e Gerência 
Financeira,  com essa providência foram otimizados tempo e recursos 
financeiros.

Atualmente essas Gerências podem dar suporte as outras áreas com maior 
tranqüilidade e eficácia, tornando os processos mais dinâmicos, viabilizando os  
serviços  executados.

A Gerência de Recursos Humanos, há muito tempo necessitava de arquivo deste 
porte, por  guardar  toda a documentação dos colaboradores da CAERD. 

Hoje o suporte às diversas fiscalizações ficou mais fácil, em se tratando de 
documentos funcionais, como é o caso da própria  pasta dos colaboradores.
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Logistica

Frota de Veículos Automotivos

A CAERD em 2005 manteve a frota de veículos automotivos, realizando as 
manutenções corretivas e preventivas de acordo com a demanda existente.

Com os veículos em plena condições de uso, a empresa consegue atender as 
demandas de serviços com maior facilidade.

A empresa vive um período de certa tranqüilidade, em relação a frota de 
veículos pois a alguns anos atrás, a frota era toda deteriorada.

Cabe aos condutores dos veículos atentar para manter os mesmos em 
perfeitas condições de uso minimizando os riscos de desgaste.
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Tecnologia da Informação

SERVIÇO DE 
FRAME-RELAY

ARIQUEMES

JARÚ

GUAJARÁ-MIRIM

RECIFE
OURO PRETO

PORTO 
VELHO

PPPPPP

A Tecnologia da Informação tornou-se uma das ferramentas, mais necessárias 

no novo mundo dos negócios.

A empresa que está inserida nesse novo contexto deve dotar suas áreas com os 

mais sofisticados software para dar suporte às suas ações.

No ano de 2005 foram adquiridos mais computadores, impressoras para dar 

suporte ao atendimento ao cliente da empresa.

Aliado aos novos programas foram implementadas as Instruções Normativas do 

sistema Procenge, o que assegura a CAERD maior segurança e confiabilidade 

aos instrumentos de Gestão, que são os alicerces da organização.



25

Laboratório

Atendimento 

Controle de Qualidade

A água tratada da CAERD passa por um controle rigoroso de qualidade, em 

conformidade com os parâmetros estabelecidos em Lei.

Os técnicos do laboratório da CAERD além das atividades internas, 

desenvolvem junto a comunidade estudantil atendimento com palestras nas 

instituições de ensino e acompanhamento de visitas técnica as instalações 

operacionais da Companhia, orientando sobre captação, tratamento, qualidade 

da água, recursos hídricos, meio ambiente, e etc... 

O laboratório realizou 3.025 exames bacteriológico e físico químico das 

Captações da CAERD. 

Laboratório CAERD/PVH

A CAERD dispõe de um 

laboratório equipado com 

apropriados instrumentos para a 

realização das análises físico-

químico, bacteriológico e outros, 

sendo um laboratório credenciado 

para este fim.

Exames 
Particular

437

258

Exames
Bacteriológicos 

Exames Físico
Químicos 

Em 2005, foram realizados 705 exames

de cliente particular,  ou seja,    não são 

usuários do Sistema de Abastecimento

de Água e  pagam  uma  taxa para que 

estas  analises  sejam  feitas  em  seus

poços amazonas, semi-artesianos, etc...
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Gestão  de  Pessoas 

A principal característica das 

organizações do conhecimento é

justamente a de conceder 

oportunidades para as pessoas 

aprenderem uma profissão, e 

nesse sentido a CAERD é uma 

Instituição que favorece esse 

pressuposto.

A empresa aderiu ao programa do 

adolescente aprendiz – CIEE em 

2004 e no ano de 2005 expandiu, 

garantindo a entrada de diversos 

estagiários Universitários 

possibilitando aos jovens adquirir 

no  âmbito empresarial a prática 

que a academia não proporciona.

A Gestão do conhecimento se faz 

presente nas diversas 

organizações, entretanto o grande 

dilema é a percepção que os 

gestores tem a respeito dessa 

ferramenta tão importante nos dias 

atuais.

A CAERD oportuniza essa inserção 

aos jovens estudantes, por se 

tratar de uma empresa que tem o 

papel de educadora, construindo 

uma sociedade do conhecimento, 

de empreendedora no qual 

consolida jovens cidadãos  

contribuindo com a formação de 

futuros profissionais.

Integração Empresa - Escola
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Gestão de pessoas

Incentivados a continuar e vendo o resultado de seus esforços, os 

colaboradores participantes do Projeto Escola ultrapassaram a barreira do antes 

era considerado, por eles, impossível: concluir o ensino fundamental (1ª a 4ª

série). Em 2005 continuam na batalha e agora num nível mais elevado (5ª a 8ª

série), tem-se escutado deles quanto a dificuldade de aprendizado, no entanto 

isso não tem sido empecilho para eles. 

O Projeto Escola começou com 15 (quinze) alunos e no decorrer do período 01 

(um) desistiu por motivo de doença. 

Foram investidos R$ 12.404,16 (doze mil, quatrocentos e quatro reais e 

dezesseis centavos) ao longo de cinco anos.

Educação Continuada

A meta da CAERD em eliminar o 

índice de colaboradores semi-

analfabeto e com ensino 

fundamental incompleto, vem 

sendo cumprido com este Projeto 

Escola que contribui para 

formação de profissionais  

habilitados para os novos desafios 

da modernização.
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Desenvolvimento  Gerencial

Gestão  de  Pessoas 

Em 2005 foi proporcionado aos 
Gerentes e colaboradores da 
empresa, a  oportunidade de rever 
todos os procedimentos, bem como as 
ferramentas do sistema Pirâmide, isto 
se deu em virtude de uma ação da 
diretoria, garantindo um novo 
treinamento do Pirâmide, tendo em 
vista consolidar os conhecimentos dos 
colaboradores. 

O treinamento se deu no auditório 
da CAERD, com a presença de 
técnicos da Procenge, os quais 
tiveram oportunidades de tirar as 
mais diversas dúvidas oriundas 
dos programas.

Foram treinados todos os 
colaboradores que operam   
diretamente o sistema, tanto na 
Capital como no Interior. 
proporcionando desta forma melhor 
compreensão dos ensinamentos por 
parte de todos os treinandos.

O objetivo do treinamento foi 
alcançado com êxito, já que as 
dúvidas e questionamentos  
foram tirados pela equipe da 
PROCENGE, o que garante 
maior confiabilidade na 
realização dos serviços.
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Desenvolvimento Gerencial

No intuito de aprimorar os conhecimentos dos colaboradores e dotar os 

lideres locais de know how para o desempenho de suas funções foi 

desenvolvido o Projeto “A Vez do Líder” em que foram selecionados os lideres 

atuais e lideres em potenciais. 

O curso é ministrado por colaborador-Administrador e  nesta primeira fase, 

aconteceu com duas turmas em que foram treinados 25 colaboradores e 

foram abordados os seguintes assuntos: como administrar conflitos; saber 

negociar;  administrar o tempo; comunicação eficaz e outros.

O evento foi marcado por discussões e questionamentos, bem como 

explanações dos temas elencados acima, proporcionando uma grande troca 

de conhecimento aos presentes.

Este projeto se estenderá aos colaboradores lotados nas Gerencias de 

Negócios do interior do Estado, 

Gestão  de  Pessoas 
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Gestão  de  Pessoas 

Planejamento Participativo

A Empresa proporcionou aos 

gerentes mais um  Encontro 

do Planejamento 

Participativo, para que os 

gerentes elaborarem seus 

planos de ação contemplando 

suas metas/objetivos para o 

ano de 2006.

Toda organização inovadora realiza seu planejamento que estabelece entre 

outras a Missão,Visão e suas diretrizes estratégicas.

As organizações que aprendem agem de forma eficaz, sendo empresas que 

buscam  o melhor para seus clientes internos e externos, por isso é

imprescindível a elaboração do Planejamento Estratégico, sendo o mesmo  

ferramenta indispensável para o líder do século XXI.

Deste evento foram convocados 70 colaboradores, da Capital e Interior, onde 

dentre as atividades de planejamento houve um momento de aprendizagem em 

que os participantes foram divididos em equipes para fazerem a dramatização 

do livro O monge e o executivo. Após foram orientados quanto a elaboração do 

Planejamento e Orçamento para o ano de 2006.
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Gestão  de  Pessoas 

PQV - Programa Qualidade de Vida.

Toda empresa deve proporcionar ao seu colaborador, um ambiente saudável, o 

qual ele sinta prazer em desempenhar suas atividades.

A Qualidade de vida é um tema buscado pelas organizações, considerando 

que qualidade de vida não se traduz apenas por bons salários e pagamentos 

em dia. Na verdade qualidade vida é um conjunto de fatores que proporcionam 

ao colaborador a vontade de trabalhar.

No intuito de proporcionar esse conjunto de fatores aos colaboradores é que a 

CAERD iniciou em 2004 uma série de Workshops que foram concebidos após 

análise da avaliação de potencial.

Já em 2005 deu-se a continuidade dos trabalhos, desta vez com nova 

roupagem, em forma de oficinas, inserindo no contexto, massagens, ginásticas  

e outros tópicos, com o objetivo de dar ao colaborador um momento especial 

em sua vida laboral, contando para isso com o suporte especializado de  

Universidade Federal de Rondônia.
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Gestão  de  Pessoas 

Nestas fotos mostramos alguns 

momentos dos colaboradores 

nas oficinas em que são 

colocados a exercitarem-se na 

busca da  compreensão de suas 

atitudes frente ao seu trabalho 

no dia a dia.

PQV - Programa Qualidade de Vida.
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Gestão  de  Pessoas 

O treinamento tornou-se algo imprescindível na nova cultura das 

organizações. Entretanto poucas empresas investem em seus colaboradores, 

causando uma estagnação no conhecimento dos mesmos.

As empresas do conhecimento são como empresas que investem 

pesadamente em capacitação do seu capital intelectual. 

A CAERD veio ao longo dos cinco anos de Gestão Compartilhada investindo 

maciçamente em treinamento. Em 2005 adotou-se a sistemática e deu-se 

prioridade aos treinamentos mais técnicos e específicos por isso percebe-se 

um menor índice de treinando no gráfico abaixo.

Treinamento e Capacitação

2002 2003 2004 2005

QUANT.

CUSTO

Gráfico de Evolução Treinamento

QUANT.  976  705  700  229 

CUSTO 79.211,46 102.443,90 160.272,94 60.662,59

2002 2003 2004 2005
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Saúde e Bem Estar

Recursos Humanos 

A CAERD continua  subsidiando  um percentual do plano de saúde dos 

colaboradores, a título de ajuda, incentivando desta forma  o colaborador na 

busca de prevenção da sua saúde.

Com essa atitude a Diretoria estimula o bem estar dos colaboradores e 

demonstra que realmente se preocupa com cada colaborador pertencente a 

instituição CAERD.

Com colaboradores sadios a empresa evita gastos invisíveis como o 

absenteísmo, e outros gastos oriundos da doença do colaborador, prejudicando 

inclusive o bom andamento do setor, onde trabalha.

Entre outras ações  a organização vem possibilitando um controle maior da 

Saúde do quadro  de pessoal da empresa, realizando os exames periódicos que 

por sinal são parâmetros para a manutenção de uma vida sadia.

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

Quant.

Custo

Gráfico Evolutivo de Auxílio Saúde

Quant.  483  482  488  487  517  483  483  483  480  423  426  431 

Custo 26.592,50 26.537,30 26.817,50 27.202,50 29.354,30 29.002,50 29.002,50 30.142,50 28.822,50 25.402,50 25.582,50 25.860,00 

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

Quant. colaboradores : 431
Custo Total: R$ 25.860,00
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Recursos Humanos 

A  CIPA em conjunto com o 

SEESMET realizou  sua  XIII 

SIPAT no período de 17 a 

21/10/2005 onde foram realizadas 

palestras sobre temas atuais e 

que estão diretamente ligadas ao 

dia a dia do colaborador, seja em 

seu posto de trabalho ou fora 

dele.  

Para apresentação das palestras 

teve a participação de técnicos 

externos com os temas: 

- Brigada de Incêndio (corpo de 

bombeiro); 

-Acidente ou Prevenção: Eu 

decido! - CERON

- Ergonomia/LER/DORT – SESI 

Clinica; e 

-Drogas Lícitas e Ilícitas -

ELETRONORTE. 

Houve ainda a visita às 

instalações da Empresa COCA-

COLA e que o Téc. de Segurança 

do Trabalho fez todas as 

demonstrações de funcionamento 

do processo produtivo da 

empresa.

A participação dos colaboradores 

da CAERD tem-se mostrado 

primordial no processo de 

desenvolvimento da Gestão 

Compartilhada.

Semana Interna de Prevenção de Acidente no Trabalho - SIPAT
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Campanha de vacinação

Recursos Humanos 

A Saúde e  o Bem estar social 

é a premissa básica para 

termos colaboradores 

saudáveis e motivados, em 

2005 foi investido  R$ 

8.562,00 (Oito mil, quinhentos 

e sessenta e dois reais) na 

campanha de vacinação 

contra gripe.

Foram vacinados 481 

colaboradores

Ouro Preto

Ji-Paraná

Cujubim

0

2000

4000

6000

8000

10000

Dose 300 480 500 500

Valor 3.360,00 6.480,00 7.750,00 8.562,00

2002 2003 2004 2005
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Meio  Ambiente

Rolim de Moura

Santa Luzia

Nova Brasilândia
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Educação Ambiental

A Educação ambiental é uma política primordial para a 

capacitação da população sobre os problemas do meio ambiente.

A CAERD vem ministrando palestras nas diversas escolas e 

instituições de ensino em Porto Velho, com o objetivo de 

disseminar a preocupação com a poluição e degradação dos 

recursos hídricos.

Por meio de palestras,  alunos e professores têm sido  

conscientizados.

Uma grande camada da população vem sendo informada sobre a 

gravidade desses problemas e a CAERD colabora com a 

disseminação dos conhecimentos sobre a temática para que 

tornem-se multiplicadores de tais orientações.
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Desde o inicio de sua reestruturação, em 

2000, a CAERD tem sido convidada a 

participar de eventos junto a outras 

Instituições. A Ação Global é uma atividade 

Programada pela Rede Globo e  SESI em 

2005 foi realizada no Parque dos Tanques,  

no Município de Porto Velho. A CAERD se 

fez presente com apresentação de 

palestras, exposição de aquários que 

demonstram o tempo de decomposição de 

material, banner com todas as Captações 

da Companhia, vídeos institucional e 

orientativo, e etc...

Destaques
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Destaques

Implantação do Sistema pregão

A Institucionalização  da modalidade de Pregão se deu efetivamente em 

outubro de 2005 através da Instrução Normativa nº 042/2005/CAERD e RD 

009/DIREX/2005/CAERD.

Efetuou-se a compra dos  equipamentos necessários a realização do pregão,  

houve  a capacitação dos colaboradores que farão parte da equipe do pregão   

com a finalidade de dinamizar os processos licitatórios,  bem como regularizar 

esta modalidade de acordo com a legislação em  vigor. 

O objetivo é proceder ao processo licitatório em toda as suas modalidades  de 

licitação conforme prever os Art. 22 ao 25 da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, a Comissão Permanente de Licitação  e Obras – CPLMO da 

CAERD, vem complementar suas atividades de compras para que ocorra 

maior eficácia  em processos adotando a nova modalidade de licitação 

denominada  Pregão, instituída através da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 

2002, no âmbito da União, Estados.Distritos Federal e Municípios, nos termos 

do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, para aquisição de bens e 

serviços comuns.

Essa nova modalidade de licitação não impede a continuação das tradicionais 

modalidades de licitações (concorrência, tomada de preços, convite, concurso 

e leilão ), previstas no art. 22 da Lei nº 8.666\93.

A nova modalidade de licitação denominada Pregão vem dar celeridade e 

transparência aos objetos de contratação de bens e serviços de natureza 

comum, ou seja, os que não exijam complexidade técnicas, proporcionando 

maior competitividade através da possibilidade de oferta de lances 

presenciais\verbais.
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Demonstrações  financeiras
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Anexos

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
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Balanço Patrimonial

2005 2004

CIRCULANTE

Caixa e Bancos 2.546.695               237.663                  
Contas a Receber de Usuários 26.905.692             27.246.783              
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.511.098               1.814.354               
Impostos a Recuperar 295.205                  149.708                  
Estoque de Materiais para Obras e Operações 1.345.141               1.358.225               
Outros Créditos a Receber 414.086                  454.281                  
Despesas Pagas Antecipadamente 27.411                   9.465                      

35.045.328             31.270.479              

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Contas a Receber de Usuários 975.348                  -                             

975.348                  -                             
PERMANENTE

Investimentos 48.462                   48.546                    
Imobilizado 176.583.683           179.498.681            

176.632.145           179.547.227            

TOTAL DO ATIVO 212.652.821           210.817.706            

ATIVO

(Em Reais)
BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31 DE DEZEMBRO

TOTAL DO ATIVO 212.652.821    210.817.706     
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2005 2004

RECEITAS OPERACIONAIS

De Serviços de Abastecimento de Água 44.112.790      38.366.712        
De Serviços de Esgoto 1.196.115       1.122.477          

39.489.189        
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 45.308.905      

Impostos Incidentes sobre os Serviços Vendidos (4.261.219)      (3.673.762)         

Receita  Líquida 41.047.686      35.815.427        

CUSTOS DOS SERVIÇOS
Operação e Manutenção  (45.832.135)     (39.641.384)       

Prejuízo Bruto (4.784.449)      (3.825.957)         

DESPESAS OPERACIONAIS

Administrativas (28.324.153)     (59.751.549)       
Financeiras Líquidas (11.316.027)     (5.439.855)         
Tributárias (38.385)           (27.231)              
Outras Receitas 2.108.603       86.133               

(37.569.962)     (65.132.502)       

Resultado Operacional (42.354.411)     (68.958.459)       

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

Receitas não Operacionais 456.790          -                       
Despesas não Operacionais (14.360)           -                       

442.430          -                       

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (41.911.981)     (68.958.459)       

PREJUÍZO POR  AÇÃO (0,38)              (0,63)                 

EM 31 DE DEZEMBRO

Balanço Patrimonial

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS

(Em Reais)
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Balanço Patrimonial

2005 2004

CIRCULANTE

Èmpréstimos e Financiamentos 1.990.482              -                           
Empreiteiros e Fornecedores 34.003.128            27.927.880            
Impostos e Contribuições a Recolher 73.064.141            44.022.389            
Impostos e Contribuições a Recolher - Parcelamento REFIS 384.990                384.990                 
Impostos e Contribuições a Recolher - Parcelamento FGTS 601.477                642.530                 
Provisões para Férias e Encargos Sociais 2.498.215              2.307.632              
Provisão para Contingências 125.312.174          118.944.075           
Outras  Obrigações 326.919                803.932                 

238.181.526          195.033.428           

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Empreiteiros e Fornecedores -                           56.120                   
Impostos e Contribuições a Recolher - Parcelamento REFIS 34.524.191            34.524.191            
Impostos e Contribuições a Recolher - Parcelamento FGTS 4.950.616              5.097.402              

39.474.807            39.677.713            

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social 162.080.133          162.080.133           
Reserva de Capital 56.120                  -                           
Reserva de Reavaliação  52.397.446            54.263.576            
Prejuízos Acumulados (279.537.211)         (240.237.144)          

(65.003.512)           (23.893.435)           

TOTAL DO PASSIVO 212.652.821          210.817.706           

EM 31 DE DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais)

PASSIVO
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2005 2004

ORIGENS DOS RECURSOS

Crédito para Aumento de Capital -                       43.144.593             
Transferência para Reservas 56.120              -                            
Baixas em Investimentos 84                    -                            

          
TOTAL DAS ORIGENS 56.204              43.144.593             

APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Nas Operações
Prejuízo do Exercício 41.911.981        68.958.459             
Ajustes de Exercícios Anteriores (745.784)           (1.868.560)              

          Receitas (despesas) que não Afetam o Capital Circulante Líquido :
Depreciação e Amortização (5.195.400)         (5.123.180)              
Depreciação PIS / COFINS não Cumulativos 6.334                (591.138)                
Variação Monetátia sobre Dívida a Longo Prazo -                       (962.600)                

35.977.131        60.412.981             
No Ativo Permanente

Ajustes/ Reclasificações no Imobilizado 189.298            -                            
Imobilizado 2.084.770          1.535.857               

2.274.068          1.535.857               

Redução do Exigível a Longo Prazo 202.906            39.611.498             
Transferência para o Curto Prazo: -                       615.941                 
Aumento do Realizável a Longo Prazo 975.348            -                            

          
TOTAL DAS APLICAÇÕES 39.429.453        102.176.277           

REDUÇÃO  DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (39.373.249)       (59.031.684)            

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO:

Ativo Circulante
Início 31.270.479        54.203.741             
Final 35.045.328        31.270.479             

Variação 3.774.849          (22.933.262)            

Passivo Circulante

EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E  APLICAÇÕES DE

RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS

Balanço Patrimonial
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

CRÉDITOS RESERVA LUCROS OU
CAPITAL AUXÍLIOS P/ AUMENTO DE PREJUÍZOS
SOCIAL PARA OBRAS DE CAPITAL REAVALIAÇÃO ACUMULADOS TOTAL

RESERVA DE CAPITAL

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

Ajustes de Exercícios Anteriores
Mutação no capital:
     Aumento de Capital AGE 20.08.2004
     • Com Recursos de Auxílio p/ Obra
     • Com Recursos do Governo do Estado
Adiantamentos para Aumento de Capital
Realização da Reserva de Reavaliação - Exercício
Realização da Reserva de Reavaliação - Anteriores
Prejuízo Líquido do Exercício
Absorção de Prejuízos com Reservas de Capital

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Ajustes de Exercícios Anteriores
Adiantamentos para Aumento de Capital
Realização da Reserva de Reavaliação - Exercício
Prejuízo Líquido do Exercício

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005

149.458.213    7.055.163           5.566.757           58.998.687      (221.026.949)        51.871              

-                      -                         -                       1.868.560             1.868.560         

7.055.163        (7.055.163)         -                         -                       -                            -                        
5.566.757        -                         (5.566.757)         -                       -                            -                        

-                      70.954                43.073.639         -                       43.144.593       
-                      -                         -                         (1.219.579)       1.219.579             -                        
-                      -                         -                         (3.515.532)       3.515.532             -                        

-                         -                       (68.958.459)          (68.958.459)      
-                      (70.954)              (43.073.639)       -                       43.144.593           -                        

162.080.133    -                         -                         54.263.576      (240.237.144)        (23.893.435)      

-                      -                         -                         -                       745.784                745.784            
-                      -                         56.120                -                       -                            56.120              
-                      -                         -                         (1.866.130)       1.866.130             -                        
-                      -                         -                         -                       (41.911.981)          (41.911.981)      

162.080.133    -                         56.120                52.397.446      (279.537.211)        (65.003.512)      

Balanço Patrimonial
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à
apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2005.

Agradecemos a todos os nossos funcionários e colaboradores pelo empenho 
e dedicação, aos nossos fornecedores e credores  pelo apoio e confiança e 
aos nossos clientes e acionistas pela lealdade e colaboração.

Porto Velho (RO), 28 de março de 2006.

MARLEY MUNIZ ARMANDO  NOGUEIRA  LEITE
Diretora Presidente Diretor Administrativo e Financeiro

Balanço Patrimonial
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NOTA 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.

NOTA 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 nº 6.404/76), 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 de dezembro de 2005 estão apresentadas de forma comparativa 

com o do exercício findo em 31 de dezembro de 2004.

Balanço Patrimonial

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(EM REAIS)
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Balanço Patrimonial

NOTA 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 faturada aos consumidores e não 
arrecadado até a data do Balanço. 

d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre as contas a receber

Em 2005 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 dos usuários.

e) Estoque

Inclui os materiais de consumo e os destinados para a manutenção dos sistemas, 
foram inventariados apenas o almoxarifado central e estão avaliados ao custo 
médio de aquisição, que é inferior  ao valor de mercado. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(EM REAIS)
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Balanço Patrimonial

a) Está registrado 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.

As taxas de depreciação utilizadas são as seguintes :

20• Veículos

20• Computadores

10• Móveis e utensílios

10• Equipamentos

10• Instalações

2, 5 e 10• Sistema de abastecimento de água

%CONTAS

b)  As participações societárias permanentes estão registradas ao  
Custo de aquisição. 

g) Auxílio para obras 

f)  Permanente

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.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(EM REAIS)
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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, 
para as ações em curso nas áreas trabalhistas e cíveis, sendo as mesmas 
consideradas suficientes para cobrir eventuais perdas que possam advir na 
decisão da lide.  

l) Imposto de Renda e Contribuição Social

Nos exercícios de 2005 e 2004, não foi constituída a Provisão para Imposto de 
Renda e Contribuição Social, tendo em vista  a Companhia não ter apurado Lucro 
Tributável.

m) Prejuízo por Ação

O prejuízo por ação é determinado considerando as ações em circulação nas 
datas dos balanços. 

NOTA 04 - CONTAS A RECEBER DE USUÁRIOS

O saldo de contas a receber de usuários, provenientes das prestações dos 
serviços de fornecimento de água e redes coletoras de esgotos estão avaliadas 
pelo valor da tarifa na data da prestação dos serviços e quanto ao prazo de 
pendências, em 31.12.2005 e 31.12.2004, está como apresentado abaixo :

27.246.78326.905.692TOTAL

(23.488.251)

(410.986)

(23.488.251)

(266.692)

Produção para crédito para liquidação duvidosa

Arrecadação a classificar.

51.146.02050.660.635Faturados

20042005

R$

NOMENCLATURA

NOTA 05 – IMOBILIZADO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(EM REAIS)
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179.498.681176.583.683(34.716.351)211.300.033TOTAL

7.111.1588.772.547-8.772.547Obras em Andamento

3.654.1582.449.312(13.709.513)16.158.825Bens uso Geral 

1.466.5381.463.831(446.592)1.910.423Sistemas Esgotos

167.266.827163.897.993(20.560.245)185.458.238Sistema Abastecimento 
de  Água

VALOR

LÍQUIDO

VALOR

LÍQUIDO

DEPRECIAÇÃ
O

ACUMULADA

CUSTO

CORRIGIDO

CONTAS

2004Em 2005

A depreciação apropriada a exercício como custo de operações, na ordem de R$ 
5.189.066 (Em 2004 R$ 5.123.180).

NOTA 06 – EMPREITEIROS E FORNECEDORES

56.12027.927.880-34.003.128Empreiteiro e 
Fornecedores

LONGO

PRAZO

CURTO 

PRAZO

LONGO

PRAZO

CURTO 

PRAZO

EM  2004EM 2005
CONTA

NOTA 07 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Os encargos sociais a pagar, que abrigam as obrigações com impostos e 
contribuições a recolher, estão adicionados de seus encargos moratórios os quais 
correspondem aos juros e multas incorridos desde o período de sua competência até
31 de dezembro de 2004:

Balanço Patrimonial

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(EM REAIS)
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CONTA

EM  2004EM 2005

LONGO 
PRAZO

CURTO 
PRAZO

LONGO 
PRAZO

CURTO 
PRAZO

Empreiteiro e Fornecedores 34.003.128 - 27.927.880 56.120

2004Em 2005

VALOR

LÍQUIDO

VALOR

LÍQUIDO

DEPRECIAÇÃO

ACUMULADA

CUSTO

CORRIGIDO

CONTA

179.498.681176.583.683(34.716.351)211.300.033TOTAL

7.111.1588.772.547-8.772.547Obras em Andamento

3.654.1582.449.312(13.709.513)16.158.825Bens uso Geral 

1.466.5381.463.831(446.592)1.910.423Sistemas Esgotos

167.266.827163.897.993(20.560.245)185.458.238Sistema Abastecimento 
de  Água

Balanço Patrimonial

A depreciação apropriada a exercício como custo de operações, na ordem de R$ 
5.189.066 (Em 2004 R$ 5.123.180).

NOTA 06 – EMPREITEIROS E FORNECEDORES

NOTA 07 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Os encargos sociais a pagar, que abrigam as obrigações com impostos e 
contribuições a recolher, estão adicionados de seus encargos moratórios os quais 
correspondem aos juros e multas incorridos desde o período de sua competência 
até 31 de dezembro de 2004:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(EM REAIS)
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IMPOSTOS

5.65316.410• Imposto de Renda – PJ

511.862
511.862

• ICMS

106.265130.404• ISS

4.495.6496.913.575• Imposto de Renda – Empregados

52.00352.003• IPI

15.9106.119• Imposto de Renda – Pessoa Física

• CONTRIBUIÇÕES

3.248.0505.048.158• FGTS

7.815.16811.771.886• COFINS

24.837.28444.583.422• INSS

249.840484.192• INSS- LEI Nº 10.666

--• SENAI

559.596559.596• SESI

6868• FEDERAÇÕES DAS INDÚSTRIAS

144.215182.052• CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

1.980.8262.765.140• PASEP

EM 2004EM 2005CONTAS

44.022.38973.064.141TOTAL 

-8.918• Contribuição Social – Lei 8.333/03

-5.702• PASEP TERCEIROS

-24.634• COFINS TERCEIROS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(EM REAIS)



57

Balanço Patrimonial

O Governo Federal instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, através 
da Medida Provisória  n. 2004, de 11 de fevereiro de 2000, convertida em Lei n. 
9.964, de 10 de abril de 2000, a Companhia entrou com seu  processo de 
habilitação, o qual foi homologado pelo comitê gestor do programa, que consolidou 
a dívida em 01 de março de 2000. No entanto, através da Portaria Nº 320 de 19 de 
janeiro de 2004, com efeitos a partir de 1o de fevereiro de 2004, a companhia teve 
sua exclusão, conforme inciso III do Art.5o da Lei Nº 9964, de 10 de abril de 2000 e 
no do Decreto Nº 3431, de 27 de abril de 2000. 
Com base nos valores provisionados e nas regras do referido programa, a 
companhia não vem recolhendo os valores relativos a 1,2% de seu faturamento 
mensal, apesar da Companhia ainda manter os registros contábeis na rubrica da 
conta do REFIS, sem efetuar qualquer atualização do referido valor, pois, vem 
negociando seu retorno para o REFIS, conforme posicionamento de seus 
assessores jurídicos contratados para este fim.

Saldo do REFIS na data do 
Balanço:

2005 2004

· Curto Prazo 384.990 384.990

· Longo Prazo 34.524.191 34.524.191

NOTA 09 – IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER – PARCELAMENTO 
FGTS

Refere-se ao parcelamento efetuado, com base em valores pertencentes a 
exercícios anteriores, os quais foram totalmente atualizados para a data base de 31 
de dezembro de 2004, conforme saldos abaixo:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(EM REAIS)

NOTA 08 – CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS – REFIS
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NOTA 10 – PROVISÃO PARA FÉRIAS

A provisão para férias está constituída no montante de R$ 2.498.215 (em 
2004 R$ 2.307.632) e inclui a parcela dos encargos sociais correspondentes, 
os valores são calculados com base nos duodécimos vencidos.

NOTA 11 - PASSIVO CONTINGENTE  

Provisões para Contingências 

Referem-se a Processos em litígios, em que a empresa encontra-se como ré, 
os quais estão  provisionados, com base em parecer da Assessoria Jurídica, 
através de estimativas técnicas, julgadas suficientes para cobrir as perdas 
consideradas mais prováveis.

As declarações de Imposto de Renda apresentadas durante os cinco últimos     
anos estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais. Outros impostos 
estão igualmente sujeitos à revisão eventual da tributação, variando, em 
cada caso o prazo de prescrição. 

2.005 2.004

Faturados 50.660.635 51.146.020

Provisão para crédito de liquidação duvidosa -23.488.251 -23.488.251
Arrecadação a classificar (266.692)           (410.986)      

TOTAL 26.905.692 27.246.783

NOMENCLATURA
R$

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(EM REAIS)
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NOTA 12 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O ajuste de exercícios anteriores em sua maioria constitui-se da 
regularização do faturamento de contas de água e esgotos, 
empreiteiros/fornecedores, bem como, ajustes em provisões constituídas a 
maior e/ou menor debitados e creditados na conta de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados.

NOTA 13 - CAPITAL

O capital subscrito e integralizado é de R$ 162.080.133 representado por 
109.167.668 (Em 2004 R$ 162.080.133, representado por 109.167.668) 
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%.

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

Em 31.12.2005 a CAERD não apropriou em seu registro contábil neste 
exercício, valores  na rubrica Créditos para Integralização (Em 2004 R$ 
43.144.593)  e Aumento de Capital, relativos  a  Auxílio para Obras -
fornecedor, bem como, a transferência ocorrida no exercício de 2004 
decorrente do Empréstimo Externo obtido que foi incorporado a Dívida 
Fundada do Governo de Rondônia.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(EM REAIS)
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NOTA 15 - COBERTURA DE SEGUROS

Em 31 de dezembro de 2005 a Companhia não mantêm cobertura de seguros 
contra incêndios e outros riscos para bens imobilizados. Essa cobertura deveria 
ser determinada em função dos valores destes ativos e grau de riscos 
envolvidos.

DIRETORIA

MARLEY MUNIZ ARMANDO  NOGUEIRA  LEITE
Diretora Presidente Diretor Administrativo e Financeiro

WILSON PEREIRA LOPES
Diretor Técnico

MARIA DE LOURDES DA SILVA VIANA

Contadora CRC/PA Nº 010166/O-T-RO

RESPONSÁVEL TÉCNICA
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia 
de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, no uso de suas funções 
legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Contábeis e os 
respectivos documentos legais e fiscais da Companhia, referentes ao 
exercício encerrado a 31 de dezembro de 2005, consubstanciado no 
Parecer dos Auditores Independentes Baker Tilly Norte S/S – Auditores 
Independentes, que emitiram sua opinião em 29 de março de 2006, os 
quais fazem menção a exceção mencionadas nos parágrafos 3, 4 e 5, 
desta forma considerando também as exceções apresentadas pelos 
Auditores, as demais contas encontramos na mais perfeita ordem e
regularidade, sendo de parecer que  as mesmas reúnem condições para 
serem submetidas à apreciação e aprovação  dos senhores acionistas.

Porto Velho-RO, 19 de abril de 2006

ERALDO BARBOSA TEIXEIRA
Presidente

MANOEL NUNES VIEIRA
Membro

HANDERSON SIMÕES DA 
SILVA          Membro
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PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os abaixo-assinados membros efetivos do Conselho de Administração da 
Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, no uso de suas 
funções legais e estatutárias, nos termos do Art.142 da Lei nº 6.404/76, 
examinaram as Demonstrações Contábeis e os respectivos documentos 
legais e fiscais da Companhia, referente ao exercício encerrado a 31 de 
dezembro de 2005, consubstanciado nos Pareceres dos Auditores  
Independentes Baker Tilly Norte S/S, que emitiram sua opinião em 29 de 
março de 2006 e do Conselho Fiscal da Companhia, que emitiu seu parecer 
em  19 de abril de 2006, os quais fazem menção a exceção  mencionadas 
nos parágrafos 3, 4 e 5, desta forma considerando também as exceções 
apresentadas pelos Auditores, decidem pela aprovação das contas da 
Companhia, compreendendo o Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Contábeis, relativo ao exercício findo de 31 de dezembro 
de 2005.

Porto Velho – RO, 19 de abril de 

CARLOS ALBERTO CANOSA
Presidente

JOSÉ ROBERTO LEITE
Membro

MARLEY MUNIZ
Membro
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Companhia de Águas e 
Esgotos de Rondônia - CAERD, levantados em 31 de dezembro de 2005 e 
2004, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes 
aos  exercícios findos naquelas datas, elaboradas sob a responsabilidade de
sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião 
sobre essas demonstrações contábeis.

2. Exceto quanto aos fatos mencionados nos parágrafos 3, 4 e 5, nosso 
exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicadas no 
Brasil e compreenderam a) o planejamento dos trabalhos, considerando a 
relevância dos saldos, o volume de transações  e o sistema contábil e de 
controles internos da Companhia; 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 Companhia, 
bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto.

3. Não nos foi possível nos satisfazer quanto à exatidão dos saldos dos 
estoques em 31 de dezembro de 2005, dos valores correspondentes as 
Agências do Interior, uma vez que não foi praticável a execução de exames 
alternativos de auditoria que nos permitissem comprovar as quantidades 
físicas existentes naquela data, tendo em vista que foram realizadas 
contagens físicas apenas para o Almoxarifado Central. Esses estoques têm 
efeito significativo no saldo da conta de estoques.

4. Não se encontram registrados contabilmente no Ativo Permanente da 
Companhia e não possui controles patrimoniais sobre os Bens Imóveis 
construídos e/ou doados. Visando eliminar essa deficiência, a Companhia 
contratou consultores no exercício de 2006, para  desenvolver trabalhos de 
levantamento, identificação, cadastramento e valorização dos referidos bens, 
cuja conclusão, poderá ensejar ajustes nas demonstrações contábeis.
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5. Com base nas informações dos Assessores Jurídicos contratados 
pela Companhia que estão procedendo levantamentos em todas as contas que 
envolvam tributos, impostos taxas e contribuições (PIS, COFINS, REFIS, 
ICMS, IPTU, ISS e Taxa de Renovação do Alvará), os quais serão contestados 
todos os débitos, inscritos ou não em dívida ativa, por este motivo não foram 
ajustados os valores de Provisão para Contingência Fiscais. Como
conseqüência deste levantamento, no momento não podemos avaliar e 
mensurar os valores enquanto não houver a conclusão final de seus trabalhos 
para apurar e questionar os valores apresentados. 

6. Em nossa opinião, exceto pelos fatos mencionados nos parágrafos 3, 
4 e 5 acima, as demonstrações contábeis acima referidas representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD em 31 
de dezembro de 2005 e 2004, o resultado de suas operações, as mutações de 
seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos, referentes 
aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com os princípios de 
contabilidade adotados no Brasil.

7. A Companhia vem apurando prejuízos significativos nos últimos 
exercícios e apresentando uma substancial insuficiência de capital de giro. 
Dessa forma, a condição de continuidade da Companhia pressupõe a 
realização dos ativos circulantes e realizáveis a longo prazo e o pagamento das 
exigibilidades nos prazos normais ou eventualmente renegociados e no curso 
normal dos negócios. A consecução desses objetivos aparenta depender da 
obtenção, por parte dos acionistas da Companhia, recursos financeiros 
adicionais sob a forma de aporte de capital e de financiamentos, bem como, 
obtenha lucratividade futura em suas operações. 

Manaus, 29 de março de 2.006.

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

BAKER TILLY NORTE S/S
AUDITORES INDEPENDENTES

CRC/AM – 00154/0-6

VICENTE LUIZ REIS LAURIA
Contador – CRC/AM 002072/0-6 
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Agradecemos em especial a Deus  por  fazermos  parte desta
organização, onde  os anseios de uma vida melhor, começa no interior de 
cada um de nós !

SINDUR
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