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A Caerd tem caminhado a passos largos no decorrer desses sete anos de 

Gestão Compartilhada, o que pode ser acompanhado por seus  clientes, 

internos e externos. O diferencial adotado pelos diretores da empresa é a 

proximidade que se tem mantido com os colaboradores, fortalecendo a 

confiança, a segurança e a harmonia diariamente. Com isso o processo 

interno flui da melhor forma e o ganho é repassado aos clientes que buscam 

a melhoria da prestação dos serviços oferecidos com a qualidade desejada e 

proposta pela Companhia.

O Espírito da Gestão Compartilhada

Diretores Técnico e Administrativa fazendo a prestação de contas do exercício de 2007

Capital
Interior

33



‘’

"TALVEZ NAO TENHAMOS CONSEGUIDO FAZER O MELHOR, "TALVEZ NAO TENHAMOS CONSEGUIDO FAZER O MELHOR, 
MAS LUTAMOS PARA QUE O MELHOR FOSSE FEITO.....MAS LUTAMOS PARA QUE O MELHOR FOSSE FEITO.....
NÃO SOMOS O QUE DEVERIAMOS SER,NÃO SOMOS O QUE DEVERIAMOS SER,
NÃO SOMOS OU IREMOS SER.NÃO SOMOS OU IREMOS SER.
MAS GRACAS A DEUS,MAS GRACAS A DEUS,
NÃO SOMOS O QUE ERAMOS....NÃO SOMOS O QUE ERAMOS....””

MarterMarter LuterLuter KingKing
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Rio Guaporé

88

Senhores Acionistas,

Ao apresentar o Relatório Anual de Atividades da CAERD, onde 
encontram-se as ações realizadas pela gestão no exercício de 2007, presta-se 
contas à sociedade rondoniense do papel que desenvolvemos, como atividade 
essencial e com responsabilidade socioambiental, na preservação da saúde e da 
vida das pessoas que acreditam em nossos serviços e que consomem o nobre 
produto que a Companhia disponibiliza a seus clientes – a ÁGUA, límpida e 
transparente.

A diretoria executiva, as gerências estratégicas, de suporte e 
operacionais, os colaboradores e parceiros, imbuídos do espírito de cooperação, 
união, integração e responsabilidade por resultados da gestão compartilhada, têm 
desenvolvido suas atividades e dedicado seus esforços na melhoria de processos e 
modernidade empresarial. Busca aproveitar as oportunidades e aplica os recursos 
racional e parcimoniosamente, a fim de alcançar os objetivos e metas traçadas para 
o exercício de 2007, no Planejamento Estratégico Participativo e nos Planos de Ação 
das Unidades, em consonância com as diretrizes estratégicas da CAERD.

O aumento de economias e o volume de investimento operacional 
realizado refletem tais esforços, no entanto, isto ainda parecer ser pouco frente as 
demandas atuais e futuras. Temos certeza que estamos na direção certa, pois, 
ações preliminares de levantamento e diagnósticos da empresa de forma geral e em 
particular na área operacional, possibilitou que a CAERD fosse contemplada no 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, para atender a 
premência de expansão dos serviços de água e esgotos na capital e ainda, a 
obtenção de recursos para atender metas de universalização de fornecimento de 
facilidades de saneamento em outros municípios do Estado de Rondônia.

A gestão dos recursos e as estratégias de relação com o ambiente a 
que estamos inseridos tem sido suportada por métodos e ferramentas modernas, 
com destaques as tecnologias de produção, sistemas informatizados e avançados de 
planejamento, acompanhamento e controle da gestão compartilhada. Os esforços 
são direcionados a manter o nível de motivação dos colaboradores e a satisfação 
dos clientes, avaliados a partir do atendimento de metas e padrões previamente 
pactuadas e os resultados obtidos.

Compondo este relatório estão demonstrados os resultados das 
atividades realizadas no exercício de 2007, quanto: mercado; atendimento ao cliente; 
sistema de abastecimento; receita e faturamento; investimento; logística empresarial; 
tecnologia da informação; gestão de pessoas; planejamento participativo; 
capacitação, saúde e segurança dos colaboradores, meio ambiente e o balanço 
patrimonial e demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis do exercício 
de 2007 foram  elaboradas de acordo com a legislação societária e o parecer dos 
auditores independentes.

A Diretoria.
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Rio  Madeira
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Ser uma Companhia de referência no Ser uma Companhia de referência no 
setor de Saneamento quanto a forma de setor de Saneamento quanto a forma de 
gestão e resultados obtidos.gestão e resultados obtidos.

Rio  Madeira
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A Caerd tem seguido a sistemA Caerd tem seguido a sistemáática de fortalecer o planejamento tica de fortalecer o planejamento 

participativo por ser ele um dos instrumentos que tem sido utiliparticipativo por ser ele um dos instrumentos que tem sido utilizado zado 

no fortalecimento e avanno fortalecimento e avançço da Gestão Compartilhada gerando o o da Gestão Compartilhada gerando o 

comprometimento dos colaboradores e diretoria.comprometimento dos colaboradores e diretoria.

Apesar da Caerd ter passado por momentos cruciais nesta Apesar da Caerd ter passado por momentos cruciais nesta úúltima ltima 

ddéécada podecada pode--se dizer que em 2007 teve a oportunidade de se dizer que em 2007 teve a oportunidade de 

alavancar seu desempenho, buscando desenvolver mecanismos alavancar seu desempenho, buscando desenvolver mecanismos 

gerenciais e profissionais que possam levar a companhia a ter gerenciais e profissionais que possam levar a companhia a ter 

maturidade na gestão, com uma diretoria e corpo gerencial maturidade na gestão, com uma diretoria e corpo gerencial 

voltados para a melhoria contvoltados para a melhoria contíínua dos servinua dos serviçços prestados a seus os prestados a seus 

clientes.clientes.

A Caerd continua fazendo arranjos em sua estrutura interna  A Caerd continua fazendo arranjos em sua estrutura interna  

visando melhor adequar suas atividades de forma a melhorar a visando melhor adequar suas atividades de forma a melhorar a 

performance da Companhia na busca da qualidade contperformance da Companhia na busca da qualidade contíínua que nua que éé

um dos pontos primordiais da gestão: a flexibilidade e dinamicidum dos pontos primordiais da gestão: a flexibilidade e dinamicidade ade 

de seus processos.                                              de seus processos.                                              Cachoeira do Apertado/PBU
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Diretrizes  Estratégicas 

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.

O desenvolvimento profissional do corpo técnico e de gestão deve ser 

observado por todos os lideres, gerentes, coordenadores e diretores da 

Caerd.

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.

Os esforços da Caerd devem se voltar para a reestruturação comercial, 

operacional e Administrativa para melhorar os índices dos serviços 

prestados.

A Caerd deve exercer uma política comercial justa voltada para a 

satisfação do cliente e o aumento de receita.

A Caerd deve promover permanentemente a divulgação da importância do  
saneamento básico.

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.

Estabelecer parâmetros de excelência através de indicadores referenciais  
de Companhias “benchmarking” em Saneamento Básico. 
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Planejamento Participativo

A Caerd tem seguido a sistemática de 
fortalecer O Planejamento Participativo 
por ser ele um dos instrumentos que 
tem sido utilizado no fortalecimento e 
avanço da Gestão Compartilhada 
gerando o comprometimento dos 
colaboradores e Diretoria. As metas 
foram definidas considerando as 
premissas da estrutura do Balanced 
Scorecard – BSC. O Planejamento para 
2008 – 2011 teve inicio em 21/10 a 
21/11/07, com reuniões de Diretorias, e 
demais áreas da empresa, na Capital e 
Interior do Estado.
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Devido ao dinamismo praticado pela Gestão Compartilhada e a 

necessidade de disponibilizar a informação em todas as unidades 

da Caerd, em 2007 deu-se a continuidade do projeto de 

informatização com a instalação de novos equipamentos e a 

interligação à sua rede corporativa, as Unidades Operacionais de 

Costa Marques, Seringueira, Monte Negro e Cujubim, 

disponibilizando os sistemas de Gestão Comercial e Gestão 

Empresarial, via acesso VPN.

Em fase de teste de comunicação estão as unidades de Vale do 

Anary, Extrema, Mirante da Serra e Urupá.

Em 2008 está previsto a implementação do Digital Cockpit, 

software inteligente, para dar suporte ao BSC.

A Caerd deu um grande salto em 

relação a Tecnologia da 

Informação, porque hoje, além 

da preocupação em compartilhar 

idéias, gestão, compartilha-se 

também, banco de dados, 

sistemas e mudanças.
EQUIPAMENTOS NOVOSEQUIPAMENTOS NOVOS

EQUIPE DA INFORMATICA

Informatização
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O número de economias vem crescendo de forma 

contínua, resultado das ações que a Caerd tem 

desenvolvido, que além de promover o 

incremento no faturamento da Companhia, 

atende a diretriz de responsabilidade  com a 

prestação de seus serviços dentro  do padrão e 

qualidade exigidos por lei.

No período de 2003 a 2007, obteve-se um 

crescimento relativo de 13,91% conforme o 

gráfico acima, o aumento percebido das 

economias reflete o resultado das ações 

implementadas pela companhia.

Rio Madeira nas proximidades de Porto Velho 

Número de Economias
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Rio UrupRio Urupáá/JPA/JPA

Volume Faturado

O combate e controle das ligaO combate e controle das ligaçções clandestinas, a hidrometraões clandestinas, a hidrometraçção, a ão, a 

padronizapadronizaçção das ligaão das ligaçções e as novas ligaões e as novas ligaçções de ões de áágua são agua são açções que ões que 

resultam a recuperaresultam a recuperaçção do volume faturado.  ão do volume faturado.  

Como visto no grComo visto no grááfico abaixo o volume faturado de fico abaixo o volume faturado de áágua pela  companhia gua pela  companhia 

vem  crescendo e o aumento observado retrata o resultado de avem  crescendo e o aumento observado retrata o resultado de açções ões 

adotadas.adotadas.

Com a continuidade de aCom a continuidade de açções estruturantes e a melhoria dos processos a ões estruturantes e a melhoria dos processos a 

empresa estempresa estáá se preparando  para expansão dos servise preparando  para expansão dos serviçços e daos e daíí obter obter 

resultados mais expressivos.resultados mais expressivos.

As previsões de expansão dos serviAs previsões de expansão dos serviçços de os de ÁÁgua e Esgoto  para os prgua e Esgoto  para os próóximos ximos 

anos são otimistas, principalmente com o inicio das obras de PACanos são otimistas, principalmente com o inicio das obras de PAC..
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1818

Mercado



‘’

População Atendida

Para atender um dos objetivos da Caerd, que é a universalização da água, 

foram desenvolvidas inúmeras ações na busca de recursos externos 

durante todo o ano de 2007.  Diante dessa busca, a Caerd foi agraciada 

com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal 

para implementar projeto de expansão dos serviços de Água e Esgoto,vindo 

realizar obras para atender  100% de água e 100% de esgoto no Município 

de Porto Velho. Nos Municípios de Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná o 

investimento será para 100% de água.
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ÁGUA 477.078 507.095 599.924 672.580 679.413
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Receita  Tarifária

A Receita TarifA Receita Tarifáária da Caerd vem se configurando como fator decisivo ria da Caerd vem se configurando como fator decisivo 

para a Gestão, tendo em vista que para a Gestão, tendo em vista que éé voltada para atingir, tanto os voltada para atingir, tanto os 

residenciais como comerciais, residenciais como comerciais, óórgãos prgãos púúblicos e a camada mais carente blicos e a camada mais carente 

com a tarifa social.com a tarifa social.

Analisando os grAnalisando os grááficos percebeficos percebe--se a evoluse a evoluçção na Receita Tarifão na Receita Tarifáária de 2003 ria de 2003 

a 2007, fato resultante  de uma pola 2007, fato resultante  de uma políítica mais ajustada frente as demandas tica mais ajustada frente as demandas 

da Companhia.da Companhia.

2020

Mercado 

No período de 2003 a 2007, percebe-se que o alinhamento  das 
tarifas promoveram melhorias  da receita tarifária, porém o 
percentual verificado também é atribuído ao crescimento do número 
de economias.  
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A Caerd vem desenvolvendo as atividades comerciais, através da 

empresa QUALICOM e tem obtido melhores  resultados nos serviços 

prestados aos clientes. 

Foram realizados 7.291 cortes no cavalete com hidrômetros e 3.004 

cortes sem hidrômetro em função do cliente não honrar  com o 

contrato  quanto ao pagamento dos serviços.

2222

Comercial

7.291

3.004

4.946

1.275

Corte no cavalete com hidrômetro Corte no cavalete sem hidrômetro

Religação no cavalete com hidrometro Religação no cavalete sem hidrometro

1.984

5.332

2.211

652

Supressão parcial 
no ramal do passeio 
cimentado

Supressão 
parcial no ramal 
pavimentado 
terra

Supressão 
Total sem 
pavimentação

Supressão 
Total no colar  
no passeio 
cimentado

As religações representam a resposta do cliente com o 
pagamento de suas faturas e o restabelecimento do 
abastecimento pela Cia.
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942

1.315

279

138 122

Restabelecimento de supressão 
parcial com pavimentação de 
cimento

Restabelecimento de supressão 
parcial sem  recomposição de 
pavimento

Restabelecimento de ligação de 
supressão total sem recomposição 
de pavimento.

Restabelecimento de ligação de 
supressão total com recomposição 
de pavimento com cimento

Restabelecimento de ligação de 
supressão total especial

1.422

95

Ligações nova 
sem hidrômetros 
em cavalete 
tradicional.

Ligação nova sem
kit cavalete.

2323
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2.490

8.002

87

Padronização de ligação 
cavalete Unidade de Medição 
e Controle (UMC) com 
hidrômetro

Padronização  de ligação  em     
cavalete tradicional com 
hidrômetro         

Padronização de ligação em 
cavalete tradicional sem 
hidrômetro
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Comercial

456 207

20.364

2.701

Fornecimento 
e instalação 
de kit bóia

Fornecimento e 
instalação de kit 

torneira de jardim 
em PVC

Fornecimento e 
instalação de 

lacre

Fornecimento e 
instalação de 

hidrômetro com 
visor inclinado 3/4
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Comercial

429

112

Substituição de Hidrometro

com visor inclinado de 3/4

Substituição do kit

cavalete UMC

116

47 45

Remanejamento de
hidrômetro

Remanejamento
de ligação

Remanejamento de 
hidrômetro com 

substituição do kit 
cavalete
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818

285

Recomposição de
pavimento

especial - m²

Recomposição de
pavimento

cimentado - m²

Recomposição de
pavimento

asfáltico - m²

16

4.491

11.031

1.075

Visita técnica Vistoria Detalhada Fiscalização de
cortada/suprimida

Verif icação de leitura
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61.686

4.391
1.052

Entrega de avisos (
débito  e corte)

Negociação de débitos Levantamento e análise
de débitos

A Caerd  neste ano deu continuidade a política de corte onde o 

objetivo é neutralizar o grande número de inadimplência dos clientes 

da Companhia.

Neste quesito é de suma importância que a Companhia continue com 

a uma sistemática bastante agressiva, visando o sucesso da empresa

2727
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CAÇA FRAUDE

Local onde os vândalos descartaram os Kits Cavaletes e lacres de

plásticos, provenientes de roubos de hidrômetros, localizado pela equipe 

comercial na Av. Jorge Teixeira nas proximidades da Rodoviária, bairro 

São Cristóvão.

Vala

A Gerência Comercial está tomando varias iniciativas no sentido de 

impedir os furtos/roubos de hidrômetros, inclusive conscientizando a 

população sobre a legislação preventiva ao roubo de kits cavaletes e 

outros

2828
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Gerência de Negócios de Porto Velho

Padronização das ligações

Regularização de 1.209 ligações domiciliares que encontravam-se fora do 

padrão.

Desta forma quando ocorrer a hidrometração nesta localidade, a ligação já

estará pronta para receber o hidrômetro.

3030
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Gerência de Negócios de Porto Velho

Padronização das ligações

1.814

1.001

128

306
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de esgoto

Ligações
Padronizadas

Vazamento rede Vazamento ramal Desobstrução de esgoto Ligações Padronizadas
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Operações

Foram corrigidos 
os vazamentos na 
rede e ramal com 
padronização de 
ligações e 
desobstrução de 
esgotos
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Padronização das ligações

Com o objetivo de coibir o desperdício de água existente, foi deflagrada em 

Rolim de Moura, a ação para instalação de 2.470 hidrômetros novos,  

também foram feitas várias padronizações de ligações, fiscalização nas 

ligações de água cortadas, nas quais foram detectados muitos by-pass, 

ligações clandestinas, intervenções nos ramais sem autorização e 

derivação para outros imóveis. 

Com a execução desse trabalho houve redução na reclamação da falta de 

água para os moradores da parte alta da cidade.

Gerência de Negócios de Rolim de Moura

3232
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Ação executada com objetivo de cumprir e concluir meta estipulada no 

acordo firmado entre a Caerd e Ministério Público. Para cumprir o acordo 

e devido a situação do estoque e a necessidade da agilização dos 

serviços, foi feito acordo com os clientes, onde eles dariam o material e 

seriam reembolsados com a isenção da fatura de água até atingir o valor 

investido.

Além dessas, foram feitas 530 ligações no valor de R$101.760,00 (cento 

e um mil, setecentos e sessenta reais), com a Caerd fornecendo todo 

material. 

MEMBRO DA COMISSÃO FISCALIZANDO AS LIGAMEMBRO DA COMISSÃO FISCALIZANDO AS LIGAÇÇÕES EXECUTADASÕES EXECUTADAS

Padronização das ligações

Gerência de Negócios de Rolim de Moura
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Em colorado foi feito a substituição e padronização de 1.100 hidrômetros.

Na Divisão de Negócios de Cerejeiras houve a substituição e padronização 

de 1.000 hidrômetros. 

Com a execução deste serviço, houve redução no desperdício de água 

tratada, melhorou o abastecimento, proporcionando um melhor atendimento 

a população, além de diminuir o tempo de funcionamento das Estações de 

Tratamento de Água (ETA’s). Com isso, houve uma redução no consumo 

de produtos químicos e energia elétrica, resultando em economia para a 

empresa. 

Gerência de Negócios de Colorado D’Oeste

Padronização das ligações

3434
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Padronização das ligações

Gerência de Negócios de Presidente Médici

Após a hidrometração de 60% das ligações, o horário de abastecimento 

passou de 15horas para 24 horas\dia. 

Esta medida gerou um incremento de 10% no faturamento na Gerência 

de Negócios de Presidente Médici

TERCEIRIZADO PADRONIZANDO AS LIGAÇÕES
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Padronização das ligações

Gerência de Negócios de Pimenta Bueno

Os hidrômetros foram instalados 

nos setores 01, 02, 03 e 07 

proporcionando aumento na 

arrecadação, redução do 

desperdício de água tratada e 

melhoria no abastecimento das 

áreas mais altas e diminuição 

nas paralizações da Estação de 

Tratamento de Água para 

recuperação do nível mínimo de 

água tratada no apoiado.

Instalação de 1.450  

hidrômetros no Municipio de 

Pimenta Bueno.
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Gerência de Negócios de Ariquemes

Padronização das ligações

Foram realizadas a hidrometração de 588 ligações de água nos 

setores 05 e BNH. A cidade de Ariquemes foi contemplada com a 

hidrometração desses setores, significando um avanço na questão de 

eliminação de desperdício de água no município, bem como a 

cobrança real do consumo de água.
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Gerência de Negócios de Machadinho

Padronização das ligações

A hidrometração também chegou ao Município de Machadinho 

D’Oeste, onde a proposta é realmente padronizar todas as ligações da 

localidade.

Esta ação minimizará bastante os problemas de abastecimento.

3838

Operações



‘’

Laboratório

Processo de Tratamento e Distribuição de Água

Na missão da Caerd fica evidente a preocupação com a saúde e o bem

estar da população do Estado de Rondônia, por isso desenvolve todos os

esforços para atender aos parâmetros da Portaria 518/MS, que 

estabelece como a àgua deve ser manuseada para obter a qualidade 

para o consumo humano como demonstra o fluxo acima.
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Investimentos

No decorrer do ano sempre são aplicados recursos próprios em 
investimentos em todos os Sistemas de Abastecimento de Água 
da Caerd, de maneira a manter os sistemas operando com 
eficiência, proporcionando um serviço de qualidade a população.

Destaca-se a aplicação de recursos mais relevantes em 
melhorias e modernidade dos Serviços de Manutenção 
Operacional e Comercial dos Sistemas de Abastecimento de 
Água das cidades de Porto Velho, Ariquemes, Jarú, Ouro Preto, 
Rolim de Moura, Guajará-Mirim, Machadinho, Colorado e 
Pimenta Bueno, onde foram investidos, com recursos próprios, 
R$ 1.462.789,01 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, 
setecentos e oitenta e nove Reais e um centavo) e foi aditivado 
em prazo, o contrato do projeto de Modernização dos Serviços 
Comerciais de Porto Velho e Ji-Paraná, cujo investimento com 
recursos próprios, neste ano, foi na ordem de R$ 4.771.741,98 
(quatro milhões, setecentos e setenta e um mil, setecentos e 
quarenta e um Reais e noventa e oito centavos).

Está em andamento o Serviço de Desenvolvimento e Otimização 
do Sistema de Abastecimento de Água de Porto Velho, 
abrangendo a influência do Centro de Reservação I, sendo 
investido neste ano, com recursos próprios, o valor de R$ 
524.188,52 (quinhentos e vinte e quatro mil cento e oitenta e oito 
Reais e cinqüenta e dois centavos).

Foram investidos em obras nas Unidades Operacionais dos 
Sistemas de Abastecimento de Água da Caerd  o montante de 
R$ 2.273.839,06 (dois milhões, duzentos e setenta e três mil, 
oitocentos e trinta e nove Reais e seis centavos) com recursos 
próprios, em poços, adução de água bruta, tratamento, 
instalações elétricas, rede de distribuição, benfeitorias, estudos e 
projetos.

Iniciada a obra de Implantação do Sistema de Abastecimento de 
Água dos bairros da Zona Sul em  Porto Velho/RO, recurso do 
Governo Federal, através do Programa para as Regiões 
Metropolitanas do Ministério das Cidades, na ordem de R$ 
2.439.744,91, pelo convênio 995/04 com a Fundação Nacional 
de Saúde - FUNASA.
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Investimentos

ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

No município de Guajará Mirim foi investido um total de R$ 
67.129,29 (sessenta e sete mil cento e vinte e nove reais e 
vinte nove centavos) em adução de água bruta, o que 
melhorou bastante o sistema operacional dessa localidade, 
proporcionando um melhor serviço à população, sendo uma 
das prioridades da Caerd.

Poços

Em manutenção e recuperação de poços, nos  municípios de Porto 
Velho e Ariquemes, foi investido um total de R$ 152.685,29 (cento 
e cinqüenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e 
nove centavos). Aumentando consideravelmente a produção de 
água nesses municípios, possibilitando dessa forma uma melhor 
performance da companhia.

74.289,23

78.396,06

Ariquemes 

Porto Velho
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O tratamento de água teve prioridade nos investimentos da 
Companhia  neste ano de 2007, totalizando R$ 286.314,83 
(duzentos e oitenta e seis mil, Trezentos e quatorze reais e oitenta  
e três centavos), sendo contemplado os municípios de Ariquemes e 
Porto Velho.

Tratamento

Investimentos

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Outra preocupação da Caerd são as condições das Instalações 
Elétricas dos municípios atendidos pela Cia. Neste ano foram 
contemplados, com investimentos nas instalações elétricas, os 
municípios de Machadinho, Nova Mamoré e Porto Velho, totalizando 
R$ 50.703,81 (cinqüenta mil,setecentos e três reais e oitenta e um 
centavos).  Investimentos que servem para otimizar a energia 
elétrica no local.
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20.000,00

40.000,00

60.000,00

Machadinho 25.393,00

Nova Mamoré 10.060,81

Porto Velho 15.250,00

Total Investido 50.703,81
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50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

Ariquemes 91.536,41

Porto Velho 194.778,42
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As cidades contempladas com investimentos para ampliação de 
Rede de Distribuição foram: Ariquemes R$43.920,70, Costa Marques 
R$1.787,09, Ji-Paraná R$43.920,70, Nova Mamoré R$103.009,13  
Ouro Preto R$7.759,92 e Porto Velho. Esses investimentos serviram 
para ampliar o atendimento à população desses municípios, o que 
possibilita também um certo retorno financeiro para a Caerd.

Rede de distribuição

Ariquemes 43.920,70

Costa Marques 1.787,09

Ji-Paraná 43.920,70

Nova Mamoré 103.009,13

Ouro Preto 7.759,92

Porto Velho 237.152,39

1

BENFEITORIAS  EM PROPRIEDADES

A Caerd deu um grande avanço na preservação de suas 
propriedades neste ano, investindo no sentido de obter melhores 
condições de trabalho. Incluindo nessas benfeitorias a construção 
do escritório de Parecis, totalizando R$ 301.484,90.

0,00

100.000,00

200.000,00

Pimenta Bueno 31.830,29

Candeias do Jamary 102.022,37

Teixeirópolis 16.432,43

Porto Velho 151.199,81

1
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Total Geral de Investimentos  - R$ 2.273.839,06

Total dos Investimentos

No ano de 2007 foram investidos R$2.273.839,06 (dois milhões, duzentos e 
setenta e três mil,  oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos),

Sendo os mesmos distribuídos em várias ações  como: poços, adução de 
água bruta, tratamento, instalações elétricas, rede de distribuição, 
benfeitorias em propriedades e estudos e projetos. 

30.960,51

17.900,10

902.260,26

26.850,14

0,00 500.000,00 1.000.000,00

1

Rolim de Moura

Porto Velho

Machadinho

Candeias do Jamary

A Caerd investiu em estudos, projetos e captação, o valor de R$  
977.971,01 (novecentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e um 
reais e um centavo) o resultado obtido foi uma empresa consciente de seu 
papel na sociedade e  frutos benéficos à população Rondoniense. 

Estudos e Projetos em Captação

152.685,29

977.971,01

301.484,90 437.549,93

50.703,81

286.314,83

67.129,29

Poços

Adução de  Água
Bruta
Tratamento

Instalações Elétricas

Rede de Distribuição

Benf.em Propriedades

Estudos e Projetos
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CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSE 

(doenças de animais)

Foram executadas a extensão de 3.300 km rede DN (Diâmetro Interno) 

50mm para atender 78 casas populares no Bairro cidade Alta e no Bairro 

Bom Jardim; 200 metros de rede  para atender 10 casas no Bairro Beira 

Rio, que é uma área de alagamento.

Foi atendida também a necessidade do centro de controle de Zoonose.

Com esses investimentos teremos incremento no faturamento e 

arrecadação da Gerência de Negócios de Rolim de Moura.

Gerência de Negócios de Rolim de Moura

CASAS POPULARES CIDADE ALTA – AREA DE ALAGAMENTO

4646
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Foi feito a aquisição e instalação de um flutuante na  Unidade 

Operacional de Nova Estrela. O serviço foi executado com objetivo de 

melhorar a qualidade no fornecimento de água para a população do 

Distrito de Nova Estrela.

Extensão de rede sendo 

400 metros de rede  DN 

(Diâmetro Interno) 50mm  e 

400 DE (Diâmetro Externo) 

DN 100mm para atender, 

com água tratada e de 

qualidade os proprietários 

das casas populares.

FLUTUANTE DE NOVA ESTRELA

CASAS POPULARES DE SERINGUEIRAS

Gerência de Negócios de Rolim de Moura
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Gerência de Negócios de Presidente Médici

Na Unidade Operacional de Ministro Andreazza foi realizada a 

interligação da Estação Elevatória de Água Tratada ao Reservatório 

Elevado, com capacidade de 150m³, proporcionou maior volume de 

reservação de água tratada, bem como maior pressão na rede de 

distribuição, principalmente nos horários de maior consumo.

TERCEIRIZADOS REALIZANDO A INTERLIGAÇÃO

4848
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Gerência de Negócios de Porto Velho

Foi implantado o Sistema de Abastecimento de Água no bairro Santa 
Letícia no Município de Candeias do Jamari  onde foram executados;

a) 5.000m rede de distribuição. 

b) 01 poço tubular profundo com capacidade de produção de 35m³/h e 
instalada bomba submersa.

c) executadas 250 ligações domiciliares padronizadas com hidrômetro.

d) construção de abrigo para quadro de comando no padrão Caerd.

e) construção de muro para cercar uma área de 1.500m².

Extensão de Rede Perfuração de Poço

Construção de cerca de proteção
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Gerência de Negócios de Porto Velho

Conclusão da reforma das instalações físicas da Loja de Serviço do 

Tancredo Neves, incluindo pintura geral de toda a DNLE (Divisão de 

Negócios Leste) do CR-III, ou seja, (estação elevatória), reservatório 

apoiado  subestação abrigada, muro), bem como a construção da calçada 

externa e bloqueteamento do pátio interno.
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Gerência de Negócios de Porto Velho

Extensão de 2.742m de rede DN (Diâmetro Interno) 50mm  que propiciaram a 

regularização de rabichos, ligações clandestinas que ocasionavam perda de 

faturamento e desperdícios de água nos bairros Agenor de Carvalho, Nova Porto 

Velho, Costa e Silva e Jardim Eldorado.
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Gerência de Negócios de Porto Velho

Extensão de 3.000m de rede DN (Diâmetro Interno) 50mm propiciando o 

atendimento com água tratada a aos moradores das rua Eurico Caruso, 

Clara Nunes, Gregório Alegre no Bairro Aponiã, rua 08 e  no bairro Agenor 

de Carvalho. 
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Gerência de Negócios de Presidente Médici

A extensão de 1,2 km de rede de distribuição de água tratada e a 

execução de 60 ligações domiciliares de água na Unidade Operacional de 

Ministro Andreazza para atender um conjunto habitacional recém 

construído como também poderá atender várias outras residências 

existentes no trajeto da rede.

Essa extensão de rede proporcionou o aumento do número de ligações 

de água e incremento no faturamento da unidade.

Extensão de Rede

5353
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Gerência de Negócios de Presidente Médici

A substituição permite a 

melhor qualidade da 

água produzida, bem 

como maior vazão de 

produção de água 

tratada.

Substituição de parte 

do leito filtrante dos 

dois filtros lentos com 

50m³ de capacidade, 

das Unidades 

Operacionais de 

Castanheiras e Novo 

Riachuelo. 
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Gerência de Negócios de Pimenta Bueno

A Caerd com o objetivo de 

atender com qualidade a todas 

as localidades do Estado de 

Rondônia, proporcionou a 

construção do laboratório, 

escritório comercial e a reforma 

da casa de química da Unidade 

Operacional de Parecis.

Toda essa reforma fará com 

que o cliente tenha melhor 

atenção e conforto no 

atendimento comercial.

Com a reforma da casa de 

química haverá melhoria na 

qualidade da água distribuída e 

as análises da água serão feitas 

“in loco” agilizando o processo 

do tratamento da água.  
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Investimentos



‘’

Gerência de Negócios de Ariquemes

Execução de 11.426m de redes nos 

setores: setor 11, Apoio Social e 

Colonial, juntamente com 1.020 

ligações de espera, serviço 

executado em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Ariquemes, 

cumprindo acordo de cooperação 

técnica (Prefeitura repassa os 

valores devido em faturas de água, 

em tubos e conexões), e a Caerd 

atende com redes e ramais os 

bairros que ainda não estão 

contemplados com os mesmos.

Perfuração de um poço 

tubular no pátio da Captação 

de Canindé, com capacidade 

de 35m3/hora.

Execução de redes em Alto Paraíso 
3.270m de redes. A parceria entre 
Caerd e  os proprietários do 
loteamento  Jardim Alvorada. O 
proprietário perfurou um poço, fez 
projeto e adquiriu o material,  
tubulação e conexões, a Caerd 
executou os serviços.
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Gerência de Negócios de Ariquemes

Execução de 510m de 

redes de descarga da 

Estação de Tratamento de 

Água (ETA) de Cujubim 

(manilhas de 200mm)

Reforma dos filtrosReforma dos filtros Troca dos materiais dos filtrosTroca dos materiais dos filtros

Reforma da ETAReforma da ETA

Extensão de RedeExtensão de Rede

Reforma da Estação de Tratamento Rio Jamari em Ariquemes (filtros, 

decantadores, floculadores e laboratório).

Troca da ColmTroca da Colmééia da ETAia da ETA
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Flocos Decantadores de Jaru.

Gerência de Negócios de Jaru

O início da obra de instalação de um Floco Decantador, na Estação de 

Tratamento de Água, do Sistema de Jaru ocorreu em 2006, com término e 

inauguração em fevereiro de 2007.

O custo do projeto entre obra e compra de equipamentos para melhoria do 

Sistema ficou em torno de R$ 1.000.000,00 ( um milhão de reais ). 

As intervenções foram em todo o sistema abrangendo a captação, 

tratamento e distribuição.

Com a implantação desta obra onde um Floco Decantador tem a 

capacidade de produção de 60 l/s, melhoramos a qualidade e a 

quantidade da produção de água tratada, evitando assim um colapso no 

abastecimento da cidade visto que já estávamos  com o sistema saturado, 

em virtude de um longo período (cerca de 20 anos ) sem investimentos.
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Gerência de Negócios de Machadinho

5959

Investimentos
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Rua das Azaléias
Rua dos Lírios
Rua Flor do Café
Rua dos Girassóis
Rua das Palmas
Rua Pedro Alvares Cabral
Rua Airton Sena
Rua Pernambuco
Rua Minas Gerais
Av. Rio de Janeiro
Av. Floriano Peixoto
Rua dos Coqueirais

500Av. Altemar Dutra
200Rua Tom Jobim
200Rua Elis Regina
200Rua Vila Lobos
200Rua Vinicius de Moraes
400Rua Roraima
300Rua Macapá
100Rua Ipês
100Rua das Flores
250Rua Orquídeas

350Rua Jasmim
100Av. Brasil
300Av. Presidente Dutra

Na Gerência de Negócios de Machadinho houve investimento com recursos 
próprios para:

- Implantação de rede de esgoto da água da ETA.
- Retirada de vazamento na Av. Brasil.
- Ampliação de Rede no bairro Bom Futuro.
- Construção de uma sala para atender o setor administrativo.
- Inauguração da ETA.

Ampliação de rede em metros (m)
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A Caerd mantém contrato com a empresa T&M para desenvolver a 

otimização do sistema de abastecimento de água do Municipio de Porto 

Velho, abrangendo a área do Centro de Reservação I e II.

- Instalações e manutenções de descargas e ventosas;

- Retirada do registro de by-pass do barrilete da ETA II;

- Colocação da grade de proteção do RAP da ETA II;

- Levantamento de dados e curvas das bombas da EAT (Estação de Água 

Tratada) da ETA II para eficientizar a operação;

Estudos para melhorias no transporte de água tratada para o 
CR l (Centro de Reservação l)

Foram instaladas 4 

novas ventosas e dado 

manutenção em 5 

existentes

Foram instaladas 2 novas 

descargas na adutora e 

dado manutenção em 3 

existentes.
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Estudos para melhorias no transporte de água tratada para o CR I

Medições com data 

loggers e tubo pitot

Atuação direta nos 

levantamentos de 

dados para tomada de 

decisões

6161
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- Medições de Pressão na rede de distribuição;

- Sondagens para inspeção de registros e interligações nas redes de 

distribuição;

- 1ª Abertura de registros da Linha de Manobra da Duque de Caxias – Após 25 

anos de manobras.

- Tentativas de Mudanças de bombeamento cruzadas para analisar melhor o 

perfil de consumo da área de influência do CRI e do CRII;

- Pesquisa de Vazamentos não visíveis.

Atuação direta na malha de rede de distribuição do CR I

Medições de pressão na rede de distribuição com manômetro e data logger

Atuação direta no comportamento da rede para tomada de decisões

Atuação com uma equipe exclusiva para sondagens e interligações na rede 
distribuição.

Áreas onde sofreram intervenção direta com resultados muito bons: São Sebastião I 

e II; Balsa; Parte do Costa e Silva; Parte do Conj. Santo Antonio e Parte do 

Pedrinhas.

Sondagem para inspeção

MediMediçções de pressão na rede de ões de pressão na rede de 
distribuidistribuiççãoão AtuaAtuaçção no comportamento da redeão no comportamento da rede
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Tubulação em FoFo com avarias 

(corrosão)

Tubulação em FoFo com 50% de 

entupimento por incrustações

Algumas situações encontradas decorrentes das sondagens

Tubulação em DeFoFo sem 

interligação para o outro lado da rua

Interligação executada com extensão 

secundária para atendimento de 

ligações domiciliares

6363
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Pesquisa de vazamentos Não Visíveis

Cadastramento e abertura dos PV’s  de drenagem pluviais  para verificação de 

escoamento d’água tratada.

Vazamento detectado por 

inspeção no PV de drenagem e 

geofonia - bairro Santo Antônio. 

A vazão do vazamento era de 16 

l/s, suficiente para atender 1.280 

familias.
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Combate ao desperdício de água nas áreas do São Sebastião l e 

ll, Milagres, próximidades ao colégio São Pedro, Balsa e Costa e 

Silva.

Gatos e Gambiarras feitos pelos moradores

6565
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Padronização das ligações T&M

- Extensão de rede de distribuição;

- Ligações domiciliares com Kit Cavalete – Padronizadas

- Instalação de Registros, ligações internas e Kits bóias;

- Educação local ao combate ao desperdício

Todos os esforços nesta ação de combate ao desperdício trouxe grande 
satisfação, principalmente aos clientes destas localidades, pois a muito
tempo não tinha água e constantemente tínhamos que abastecer estes 
locais precários de água com caminhão pipa. Estas áreas hoje não sofrem 
mais esse tipo de problema, pois agora dispõem de abastecimento 
ininterrupto com 24 horas de água todos os dias.

Após as melhorias pudemos também atender uma solicitação da Prefeitura 
para abastecimento de mais um conjunto habitacional localizado no São 
Sebastião  I e II.

6666
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Evolução mensal de abastecimento através de CARROS 
PIPAS – ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CRI - CRII

Acompanhamento de Carros Pipas
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- Medições de Vazão e Pressão na AAT;

- Levantamento do Coeficiente de Rugosidade, “C” da adutora;

-1ª Limpeza por PIG, da Região Norte, da Adutora de Água Tratada 

ETAII – CRI (6 km/DN 600mm);

-Abertura de Registros da Linha de Manobra da Duque.

- Permuta do 1º conjunto de Bombas entre o CRI e ETA II;

Atuação direta na Adutora de Água  Tratada e

Elevatórias

Aumentar a oferta de água no Centro de Reservação I que resultou
em um ganho de vazão de 120 l/s, passando de 600 para 720 l/s.
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Estudos para melhorias no transporte de água tratada para o 
CR I

Registro com avaria (pequena passagem) e grade de proteção da sucção 
do RAP da ETA II.

Com as medições feitas na EAT (Estação de Água Tratada), foi detectado 

a suspeita de recirculação de água pelo barrilete daí a necessidade de 

inspecionar as possíveis causas e se buscou uma fixação mais adequada 

para a grade de proteção que impede a passagem de materiais maiores 

para as bombas advindos do tratamento.
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Limpeza da adutora de água tratada da ETA ll – CR I

Preparação para o lançamento do PIG

Incrustações na adutora – Pto. de saída 
do PIG

Início de chegada do PIG

Chegada do PIG Incrustações saídas da adutora
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Abertura de registros da linha de manobraAbertura de registros da linha de manobra

Em virtude das melhorias alcançadas no abastecimento devido a uma 
maior disponibilidade de água no CR l e com as retiradas de 
vazamentos, possibilitou reduzir a manobra diária de registro na Av. 
Duque de Caxias de 64un para 5un.

Tal medida veio acarretar o surgimento de áreas com abastecimento 
24horas, o que tornou viável a Micromedição/Hidrometração nessas 
localidades.

Por sua vez, o advento da Micromedição/Hidrometração, trouxe um 
equilíbrio de pressões na rede de distribuição.

Evolução

Data Evento
Registros

Manobrados Abertos definitivo

Antes Todos os registros da Av. Duque de Caxias 64 0

jan/07
Abertura de todos os registros de DN50 e DN75mm da Linha de 
Manobra.

16 48

mar/07
Abertura dos registros de DN100 ao DN250mm da Linha de 
Manobra da Parte Alta

7 57

ago/07
Abertura do registro de DN350mm da Av. Joaquim Nabuco da 
Linha de Manobra da Parte Alta

6 58

out/07
Abertura do registro de DN150mm da Av. Tenreiro Aranha da 
Linha de Manobra da Parte Baixa

5 57

Total 64

Registros ainda manobrados

Item Rua/Avenida Parte DN(mm)

1 Av. Rafael Vaz e Silva Baixa 200

2 Av. João Goulart Baixa 300

3 Av. Salgado Filho Alta 400

4 Av. Joaquim Nabuco Baixa 300

5 Av. José de Alencar Baixa 200
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Aferição do macromedidor  para controlar vazão de 
bombeamento no CR l

Após os ajustes no controle de bombeamento e com ajuda do 
macromedidor calibrado, com critérios de atendimento, podemos diminuir o 
trabalho para apenas dois cmb’s no CRI e equalizar as vazões para um 
tempo de bombeamento maior, diminuindo as paradas para recuperação.
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Gestão de pessoas

O Projeto escola na empresa no 

ano de 2007, concluiu uma 

turma, formando 15 

colaboradores no ensino 

fundamental.

O projeto conta com a parceria 

do SESI, através do Programa 

Educação do Trabalhador.

O referido projeto vem resgatar 

a autoestima dos 

colaboradores, fortalecendo o 

processo de cidadania através 

da escolarização, ampliando 

sua formação social e cultural, 

além de abrir novas 

oportunidades e crescimento 

promocional para o futuro 

desses profissionais.

Educação Continuada
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A Caerd iniciou em julho de 2006 o programa 

adolescente aprendiz do qual deu continuidade 

durante todo exercício de 2007, com objetivo 

de preparar os adolescentes para o mercado 

de trabalho, através de ações que possibilitam 

a experiência profissional, nas mais diversas 

áreas  de apoio administrativo na empresa e 

da convivência social com os colaboradores. 

São ferramentas imprescindíveis neste 

processo de aprendizagem.

O programa é desenvolvido através de  

parceria com CIEE (Centro Integrado Empresa 

Escola).

Adolescentes na Caerd cumprem uma carga 

horária de 04 horas diárias de 2ª a 5ª e 04 

horas as sextas feira de aprendizado com 

módulos de treinamento desenvolvidos e 

ministrados pela equipe Técnica do Programa

na Companhia.

Menor aprendiz

7676

Gestão de pessoas



‘’

Através do convênio Caerd e CIEE (Centro 

de Integração Empresa-Escola) a 

Companhia contou com a participação de 

112 estagiários (capital e interior) tendo 

assinado termos de compromisso de 

estágio – TCE, onde estão acordadas as  

atividades a serem executadas, 

acompanhadas e orientadas, por um 

coordenador.

O estágio traz uma série de benefícios 

para o estudante, dentre eles: 

- Acelerar a formação profissional;  

- Facilitar a escolha da futura profissão;

- Propiciar melhor relacionamento humano; 

e permite conhecer a filosofia, as diretrizes, 

a organização e o funcionamento da 

empresa e instituições em geral. 

Para a organização, um eficiente recurso 

de formação e aprimoramento cientifico e 

tecnológico de futuros profissionais, se 

não, um dos melhores meios para recrutar 

jovens talentos.

A atividade permite que a empresa 

antecipe a preparação e a formação de um 

quadro qualificado de recursos humanos, 

preparando-os para desafios do futuro .

Além disso, com a concessão de 

oportunidades de estágio, a Caerd cria e 

mantém um espírito de renovação e 

oxigenação dos seus recursos humanos.

Estagiários
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Programa de Qualidade de Vida

Atualmente a ginástica laboral  

tem tomado lugar de 

destaque em vários 

segmentos, inclusive nas 

empresas, sendo utilizada 

como uma importante 

ferramenta dentro do conjunto 

de medidas que visam 

prevenir o aparecimento de 

lesões ligadas as atividades 

dentro do ambiente de 

trabalho,  pensando nisso a 

Caerd realizou convênio com 

o SESI para ministrar dentro 

das dependências da 

empresa a  todos os 

colaboradores da capital.

Ginástica na empresa
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SIPAT

A  CIPA em conjunto com o 

SEESMET realizou  sua  XV SIPAT 

no período de 22 a 26/10/2007 

onde foram realizadas palestras 

sobre os  temas que cercam o dia-

a-dia dos colaboradores.

- Stress;

- Drogas em Geral;

- Diabete e Pressão Alta;

- Aposentadoria;

- Direção defensiva e Primeiros 

Socorros.

As palestras foram ministradas por 

técnicos externos e a participação 

dos colaboradores demonstrou a 

conscientização de todos sobre a 

importância dos assuntos 

abordados, que vem a colaborar 

para o desenvolvimento da Gestão 

Compartilhada. 
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Campanha de vacinação

Considerando que a saúde e estado de completo bem-estar físico, mental 
e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, a  Caerd 
para ter sempre colaboradores saudáveis e motivados, em 2007 investiu 
R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) na campanha de 
vacinação contra gripe e febre amarela.

Foram vacinados 95% dos nossos colaboradores da capital e Interior. 
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Saúde e Bem Estar

Buscando a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, foi Buscando a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, foi firmado firmado 

um Contrato (um Contrato (PLANO EMPRESARIALPLANO EMPRESARIAL) de servi) de serviçços mos méédicos e dicos e 

hospitalares de abrangência hospitalares de abrangência NACIONAL NACIONAL com acom a UNIMED UNIMED dede AriquemesAriquemes, , 

do qual teve adesão imediata de 90% dosdo qual teve adesão imediata de 90% dos colaboradores.colaboradores.

Como incentivo e dando reforComo incentivo e dando reforçço ao comprometimento de todos em o ao comprometimento de todos em 

preservar a sua Sapreservar a sua Saúúde, a Caerd continua subsidiando uma ajuda com de, a Caerd continua subsidiando uma ajuda com 

valor mensal em folha, dos colaboradores que possuem plano de savalor mensal em folha, dos colaboradores que possuem plano de saúúde.de.

““Em 2007 foram investidos na saEm 2007 foram investidos na saúúde dos  colaboradores R$ 532.380,00 de dos  colaboradores R$ 532.380,00 

(quinhentos e trinta e dois mil reais, trezentos e oitenta reais(quinhentos e trinta e dois mil reais, trezentos e oitenta reais))””..
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As palestras de sensibilização do Programa 5 S foram realizadas em todas as 
Gerências de Negócios do interior e Gerências de Suporte da Capital, sendo 
que na palestra foram entregues os kits de organização.

O primeiro a ser implantado foi o senso de utilização que tem como objetivo 
conscientizar os colaboradores da importância de utilizar bem as ferramentas 
de trabalho, inclusive o tempo utilizado para a execução de seus trabalhos.

Em Novembro e Dezembro 2007 foram ministradas palestras de 
sensibilização do Programa, com o objetivo de conscientizar todos os 
colaboradores da Cia.

Projeto 5’S

Primeira fase

Diante das novas contingências apontadas no 
cenário estadual e nacional é importante a 
reação positiva da empresa frente as demandas, 
pensando nisso e em outras questões a Caerd 
deu inicio a implantação do Programa 5 S.
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Quantidade de treinados:  612

Investimento:  R$ 131.380,84

Com a finalidade de agregar conhecimentos e habilidades aos seus

colaboradores na execução de suas  atividades, a Caerd preocupou-

se em buscar profissionais externo a Cia para ministrar cursos, 

seminários, palestras, treinamentos, estágios, oficinas e  outros.

Foi dado ênfase aos cursos de Operacionais de Informática, 

Desenvolvimento Pessoal, Inteligência Emocional e Liderança, 

acompanhando a dinâmica da empresa para melhor capacitação e 

aproveitamento de seu potencial humano.
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INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

Contou com a 
participação de 342 
colaboradores e teve por  
finalidade  desenvolver  
habilidades relacionais, 
buscando o 
desenvolvimento pessoal 
e profissional, 
direcionados para o 
aumento da 
produtividade e qualidade 
de vida no trabalho, 
ministrado pela psicóloga 
Maria Gláucia Linhares 
Batista.

Programação de Cursos e Treinamentos da Caerd

CURSOS REALIZADOS 2007.

Curso de INFORMÁTICA

Foram contemplados 133 
colaboradores incluindo capital e 
Interior.
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Logística

A Caerd entende que a preservação de suas instalações são essenciais 

para redução de custos e valorização de sua imagem, por isso, se preocupa 

muito com a manutenção rotineira das suas instalações e em 2007 não foi 

diferente. Muitas instalações foram reformadas para dar aos seus clientes e 

colaboradores maior conforto e melhoria no desenvolvimento de suas 

atividades.

Reforma e Padronização das Unidades

ETA Pimenta BuenoSede Adm. de  Pimenta Bueno

Sede Adm. de  Presidente Médici

ETA São Felipe

Rolim de Moura

Módulo e Prédio da ETA
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ContabilidadeContabilidade

PlanejamentoPlanejamento

Faturamento e 
Arrecadação

Faturamento e 
Arrecadação

ComprasCompras

Padronização das salas

8787

Dando continuidade ao processo de recuperação, melhoria e modernidade 

organizacional, a Caerd em 2007, avançou um pouco mais no projeto de 

desenvolvimento organizacional, conseguindo mobiliar as salas com móveis 

padronizados e modernos.

Logística



‘’

Divisórias: Foi feito as divisórias das salas da GARH, GFIN 
e GAST.
DivisDivisóóriasrias: Foi feito as divisórias das salas da GARH, GFIN 
e GAST.
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Auditório: reformado para atender as necessidades da 
Companhia e maior conforto aos alunos da escolinha que 
funciona neste espaço.

AuditAuditóóriorio: reformado para atender as necessidades da 
Companhia e maior conforto aos alunos da escolinha que 
funciona neste espaço.

Logística
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Gerência de 
informática: 
Reformada com 
pintura, instalação 
elétrica, rede lógica, 
piso e troca dos 
móveis. Foi trocado 
também o quadro de 
distribuição de 
energia que alimenta 
o prédio da diretoria.

Gerência de Gerência de 
informinformááticatica: 
Reformada com 
pintura, instalação 
elétrica, rede lógica, 
piso e troca dos 
móveis. Foi trocado 
também o quadro de 
distribuição de 
energia que alimenta 
o prédio da diretoria.

Proporcionando maior 
segurança aos softwares, 
arquivos e serviços 
oferecidos pela gerência.

Proporcionando maior 
segurança aos softwares, 
arquivos e serviços 
oferecidos pela gerência.
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Foram alugadas 02 
máquinas para atender 
com mais rapidez as 
solicitações dos serviços 
de cópias e impressões 
via sistema. 

Foram alugadas 02 
máquinas para atender 
com mais rapidez as 
solicitações dos serviços 
de cópias e impressões 
via sistema. 

Logística
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Foi instalado o sistema de 
aterramento contra raio 
para atender as 
exigências da empresa 
terceirizada de copias 
(xerox)  para melhor 
funcionamento das 
máquinas.

Foi instalado o sistema de 
aterramento contra raio 
para atender as 
exigências da empresa 
terceirizada de copias 
(xerox)  para melhor 
funcionamento das 
máquinas.

Trocou-se o 
piso e  renovou  
a pintura do 
corredor e das 
salas.

Trocou-se o 
piso e  renovou  
a pintura do 
corredor e das 
salas.
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Construído o deposito para guardar todo o material de 
limpeza e outros objetos. 
Construído o deposito para guardar todo o material de 
limpeza e outros objetos. 

Logística
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Com o objetivo de recuperar a mata ciliar do Igarapé que abastece a 

população de Rolim de Moura e em cumprimento do acordo feito entre a 

Caerd, o Ministério Público e o Poder Judiciário a Caerd vem fazendo o 

reflorestamento da parte do Igarapé D’Alincourt. 

O depósito de R$308.000,00 (trezentos e oito mil reais) foi executado em 

conta judicial, para que fossem aplicados nesse projeto. 

Placa da divulgação do projeto de 
reflorestamento

Audiência Pública 

realizada com o Poder 

Judiciário, Ministério 

Público, Caerd, SEDAM 

e os Produtores Rurais 

sobre a recuperação das 

matas ciliares.

Viveiro de mudas a ser utilizado na 
recuperação das matas ciliares

Projeto de Reflorestamento em Rolim de Moura
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A Caerd se preocupa com a qualidade de vida dos seus clientes. O 

objetivo maior da Companhia é evitar o desperdício da produção e a 

proteção  ambiental. Por conta disso vem ministrando palestras educativas 

nos colégios da rede Pública e Privada, sobre o tempo  de decomposição de 

materiais na Água e da contaminação de poços. 

Participantes do curso  - SONDA  promovido pelo SIPAM
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Dentro da programação da Caerd estão incluídas visitas à Estação 

de Tratamento de Água. 

Durante o ano de 2007, foram realizadas 34 palestras em colégios (III 

Semana da Cidadania) e em Faculdades.

Alunos de Ensino Fundamental e Médio em visita à Estação de Tratamento de Água
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Campanha Educacional

Material  distribuído aos clientes no intuito de educá-los quanto ao 

manuseio da água tratada distribuída pela empresa. 

9595
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Material  distribuído aos clientes no intuito de educá-los quanto ao 

manuseio da água tratada distribuída pela empresa. 
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Material  distribuído aos clientes no intuito de educá-los quanto ao 

manuseio da água tratada distribuída pela empresa. 

Campanha Educacional

Meio Ambiente
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Painel Triedro localizado na Av. Jorge Teixeira com Joaquim Araújo Lima.

A Caerd visando uma maior divulgação de suas atividades junto a 

comunidade em geral, articulou campanha publicitaria, onde o objetivo é

esclarecer a importância da água em nossas vidas.
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Campanha de 

conscientização 

divulgada nos meios 

de comunicação 

alertando aos clientes 

quanto as infrações 

cometidas e que 

causam danos aos 

bens da empresa e ao 

cliente que terá que 

arcar financeiramente 

com os prejuízos 

causados. 
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Demonstrações  financeiras

RELATÓRIO DOS AUDITORES

 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 PARECER DOS AUDITORES

 BALANÇO PATRIMONIAL

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

 DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS  E APLICAÇÕES DE RECURSOS

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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Balanço Patrimonial

Diretora Administrativa e FinanceiraDiretora Presidente

MARIA DE FÁTIMA G. DE OLIVEIRA 
MARQUES

ROSINETE G. NEPOMUCENO SENA

Diretor Técnico

WILSON PEREIRA LOPES

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 2007.

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), 26 de fevereiro de 2008.

102102



2007 2006

CIRCULANTE  

Caixa e Bancos 1.199.863 1.319.445
Contas a Receber de Usuários   35.229.173 30.379.316
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1.229.903 6.394.612
Impostos a Recuperar 651.530 470.809
Estoque de Materiais para Obras e Operações 641.727 873.570
Outros Créditos a Receber 3.397.265 673.233
Despesas Pagas Antecipadamente - 12.091

42.349.461 40.123.076

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Contas a Receber de Usuários 1.009.623 1.402.981

1.009.623 1.402.981
PERMANENTE

Investimentos 48.462 48.462
Imobilizado 173.756.555 175.911.640

173.805.017 175.960.102

TOTAL DO ATIVO 217.164.101 217.486.159

EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

103103

Balanço Patrimonial
(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis 



2007 2006

CIRCULANTE

Empréstimos e Financiamentos - 2.572.068
Empreiteiros e Fornecedores 56.145.005 44.904.759
Impostos e Contribuições a Recolher 108.689.826 92.455.560
Impostos e Contribuições a Recolher - Parcelamento REFIS 384.991 384.991
Impostos e Contribuições a Recolher - Parcelamento FGTS 884.081 588.611
Provisões para Férias e Encargos Sociais 2.700.177 2.690.464
Provisão para Contingências 141.843.821 134.860.497
Outras  Obrigações 598.763 531.330

311.246.664 278.988.280

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Impostos e Contribuições a Recolher - Parcelamento REFIS 34.524.191 34.524.191

Impostos e Contribuições a Recolher - Parcelamento FGTS 9.651.221 4.757.938

44.175.412 39.282.129

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social 162.080.133 162.080.133
Reserva de Capital 56.120 56.120
Reserva de Reavaliação  49.853.381 51.070.108
Prejuízos Acumulados (350.247.609) (313.990.611)

(138.257.975) (100.784.250)

TOTAL DO PASSIVO 217.164.101 217.486.159

EM 31 DE DEZEMBRO

104104

PASSIVO

(Em Reais)

Balanço Patrimonial

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis 



2007 2006

RECEITAS OPERACIONAIS

De Serviços de Abastecimento de Água 67.126.487 50.950.736
De Serviços de Esgoto 1.570.087 1.262.279

68.696.574 52.213.015
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Devoluções e Cancelamentos (2.759.091) (1.582.386)
Impostos Incidentes sobre os Serviços Vendidos (6.534.860) (5.037.251)

(9.293.951) (6.619.637)

Receita  Líquida 59.402.623 45.593.378

CUSTOS DOS SERVIÇOS
Operação e Manutenção  (71.770.242) (52.742.292)

Prejuízo Bruto (12.367.619) (7.148.914)

DESPESAS OPERACIONAIS

Administrativas (28.929.659) (24.691.236)
Financeiras Líquidas (1.072.254) (9.998.807)
Tributárias (39.166) (44.064)
Outras Receitas 4.654.560 4.702.348

(25.386.519) (30.031.759)

Resultado Operacional (37.754.138) (37.180.673)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

Receitas não Operacionais 5.030 477.836

Despesas não Operacionais - (1.495)
5.030 476.341

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (37.749.108) (36.704.332)

PREJUÍZO POR  AÇÃO (0,35) (0,34)

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)
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2007 2006

ORIGENS DOS RECURSOS
Redução do Realizável a Longo Prazo 393.358 -
Baixas em Investimentos - -

TOTAL DAS ORIGENS 393.358 -

APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Nas Operações
Prejuízo do Exercício 37.749.108 36.704.332
Ajustes de Exercícios Anteriores (275.383) (923.594)
Receitas (despesas) que não Afetam o Capital Circulante Líquido :
Depreciação e Amortização (Menos PIS/COFINS Não Cumulativo) (5.356.731) (5.184.131)
Variação Monetária sobre Dívida a Longo Prazo (4.893.283) (314.149)

27.223.711 30.282.458

No Ativo Permanente

Adições ao Imobilizado
3.201.646 4.512.088
3.201.646 4.512.088

Transferência para o Curto Prazo: - 506.827
Aumento do Realizável a Longo Prazo - 427.633

TOTAL DAS APLICAÇÕES 30.425.357 35.729.006

REDUÇÃO  DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (30.031.999) (35.729.006)

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO:

Ativo Circulante
Início 40.123.076 35.045.328
Final 42.349.461 40.123.076

Variação 2.226.385 5.077.748

Passivo Circulante
Início 278.988.280 238.181.526
Final 311.246.664 278.988.280

Variação 32.258.384 40.806.754

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (30.031.999) (35.729.006)

EM 31 DE DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

(Em Reais)
DOS EXERCÍCIOS FINDOS
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CRÉDITOS RESERVA LUCROS OU
CAPITAL P/ AUMENTO DE PREJUÍZOS
SOCIAL DE CAPITAL REAVALIAÇÃO ACUMULADOS TOTAL

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 162.080.133    56.120           52.397.446       (279.537.211)        (65.003.512)      

Ajustes de Exercícios Anteriores -                      -                        923.594                923.594            
Realização da Reserva de Reavaliação - Exercício -                      -                     (1.327.338)        1.327.338             -                        
Prejuízo Líquido do Exercício -                        (36.704.332)          (36.704.332)      

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 162.080.133    56.120           51.070.108       (313.990.611)        (100.784.250)    

Ajustes de Exercícios Anteriores -                      -                     -                        275.383                275.383            
Realização da Reserva de Reavaliação - Exercício -                      -                     (1.216.727)        1.216.727             -                        
Prejuízo Líquido do Exercício -                      -                     -                        (37.749.108)          (37.749.108)      

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 162.080.133    56.120           49.853.381       (350.247.609)        (138.257.975)    

das demonstrações contábeis 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006

(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006

(Em reais)

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 práticas 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 2006 estão apresentadas de forma comparativa com o do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2005.

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 ano.

b) Reconhecimento das receitas e despesas

Foram apropriadas adotando-se o regime de competência. 
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%CONTAS

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 2006 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. 

f) Permanente

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 :

a) As participações societárias permanentes estão registradas ao custo de 
aquisição. 
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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; acrescidos 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 2007 e 2006, 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 31.12.2007 e 31.12.2006, está como 
apresentado abaixo :
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30.379.31635.229.173TOTAL

(23.846.475)
(713.507)

(23.488.251)
(693.516)

Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Arrecadação a classificar.                                               

54.939.29859.410.940Faturados

20062007

R$NOMENCLATURA

NOTA 05 – IMOBILIZADO

175.911.640173.756.555(39.887.547)215.799.187TOTAL

10.774.4864.765.688-4.765.688Obras em Andamento

1.747.5051.480.297(16.549.157)18.029.454Bens uso Geral

1.423.8131.383.796(526.627)1.910.423Sistemas Esgotos

161.965.836166.126.774(28.170.299)194.297.073Sistema Abastecimento 
de Água

VALOR
LÍQUIDO

VALOR
LÍQUIDO

DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA

CUSTO
CORRIGIDO

CONTAS

2006Em 2007

A depreciação apropriada a exercício como custo de operações, na ordem de 
R$ 5.356.731  (Em 2006 R$ 5.184.131).
NOTA 06 – EMPREITEIROS E FORNECEDORES

44.904.75956.145.005Empreiteiros e Fornecedores

CURTO
PRAZO

CURTO
PRAZO

20062007CONTA

111111

Balanço Patrimonial



A principal dívida que esta consignada nesta conta refere-se a consumo de 
energia fornecida pela Centrais Elétricas de Rondônia – CERON, pendentes de 
pagamentos a longa data, esta sendo contestado judicialmente por
entendermos que os cálculos de atualização monetária, juros e multa, não 
estão compatíveis com os índices inflacionários a nível nacional                                                    

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 2006:

92.455.560108.689.826TOTAL 

13.21412.251Contribuição Social – Lei 8.333/03

8.5747.890PASEP TERCEIROS

37.78132.993COFINS TERCEIROS

3.914.5375.338.620PASEP

226.956272.316CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

6868FEDERAÇÕES DAS INDÚSTRIAS

559.596559.596SESI

650.498645.154INSS- LEI Nº 10.666

56.549.32169.190.894INSS

16.937.98023.547.489COFINS

5.299.814195.569FGTS

CONTRIBUIÇÕES

5.1232.525Imposto de Renda – Pessoa Física

52.00352.003IPI

7.559.6048.175.913Imposto de Renda – Empregados

118.384132.994ISS

511.862511.862ICMS

10.24511.687Imposto de Renda – PJ

IMPOSTOS

EM 2006EM 2007CONTAS
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NOTA 08 – CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS – REFIS

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 ajuste e/ou 
atualização do referido valor. A Companhia vem negociando seu retorno para 
o REFIS, conforme posicionamento de assessores jurídicos contratados para 
este fim, quando será efetuado todos os ajustes contábeis.

34.524.19134.524.191Longo Prazo

384.991384.991Curto Prazo

20062007Saldo do REFIS na data do 
Balanço:

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 2007, conforme saldos abaixo:

4.757.938588.6119.651.221884.081FGTS

LONGO
PRAZO

CURTO
PRAZO

LONGO
PRAZO

CURTO
PRAZO

EM 2006EM 2007CONTA
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NOTA 10 – PROVISÃO PARA FÉRIAS

A provisão para férias está constituída no montante de R$ 2.700.177 (em 
2006 R$ 2.690.464) 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.

b)  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. 

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, empreiteiro-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 2006 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%.
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NOTA 14 - COBERTURA DE SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2007 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

MARIA DE  FÁTIMA G. O. MARQUES
Diretora Administrativa e Financeira

ROSINETE G. NEPOMUCENO SENA
Diretora Presidente

Diretor Técnico

WILSON PEREIRA LOPES

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Contadora CRC/PA Nº 010166/O-T-RO

MARIA DE LOURDES DA SILVA VIANA
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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 2007, 
consubstanciado no Parecer dos Auditores Independentes Baker Tilly Brasil - Norte 
S/S – Auditores Independentes, que emitiram sua opinião em 29 de fevereiro de 2008, 
os quais fazem menção a exceção mencionadas nos parágrafos 3, 4 e  5, desta forma, 
consideramos também as exceções apresentadas pelos Auditores, no entanto, as demais 
contas não mencionadas 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, 04 de  março de 2008

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 2007, 
consubstanciado nos Pareceres dos Auditores  Independentes Baker Tilly Brasil -
Norte S/S, que emitiram sua opinião em 29 de fevereiro de 2008 e do Conselho 
Fiscal da Companhia, que emitiu seu parecer em  04 de março de 2008, 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 
2007.

Porto Velho – RO, 05 de março de 2008

JOSÉ EXPEDITO SILVA MENDONÇA
Presidente

ROSINETE G. NEPOMUCENO SENA
Membro

JOSÉ ROBERTO LEITE
Membro
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‘’

Cozinha Brasil

A Caerd recebeu uma unidade 

móvel equipada com cozinha 

didática e uma equipe capacitada 

de nutricionistas e instrutores.

Em agosto, a Caerd, visando levar a 

mesa dos colaboradores mais 

qualidade, economia e sabor, 

participou do Programa COZINHA 

BRASIL, através da iniciativa do 

SESI.

Na ocasião foi preparado pela 

equipe deliciosos sucos da horta 

numa demonstração e facilidades 

no preparo de uma alimentação 

saudável.

A visita e experimentos feito por 

essa unidade móvel resultou no  

estimulo de muitos colaboradores a 

participarem do curso COZINHA 

BRASIL patrocinado pelo SESI.
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‘’

Com o advento da a Lei Federal 11.445/07 que estabelece diretrizes 
gerais para o setor de saneamento básico, A Caerd solicitou que 
representantes do Escritório de Advocacia Rubens & Nova (que atua no 
setor e também representa a SABESP) para prestar aos colaboradores 
os  esclarecimentos sobre a nova Lei e, principalmente, o impacto desta 
nas concessões dos serviços públicos de saneamento.

A palestra foi ministrada pelos advogados Alessandra O. de Carvalho e 
Joaquim N. P. Moraes e contou com a presença dos colaboradores da 
Capital e Interior que expressaram a satisfação com a iniciativa da 
Diretoria da Caerd.

Lei de Saneamento Básico

Palestra sobre a Lei Federal 11.445/07
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‘’

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC

Em função dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento 
– PAC, a Caerd contratou também neste ano uma empresa especializada 
para a elaboração do Projeto Básico de Ampliação e Melhorias do Sistema 
de Abastecimento de Água de Porto Velho com o objetivo de universalizar o 
acesso à água tratada da população urbana da cidade, visando os recursos 
do PAC. Neste projeto foram investidos recursos próprios na ordem de R$ 
1.098.000,00.

Foi contratada também com recursos próprios a reformulação do Projeto 
Básico de Ampliação e Melhorias de Ariquemes e Jarú com o mesmo 
objetivo de universalizar o acesso à água tratada da população urbana 
destas cidades, visando os recursos do PAC, sendo os valores de R$ 
29.800,00 para Ariquemes e R$ 29.600,00 para Jarú.

As fotos demonstram a 
cerimônia de entrega, no dia 
14\11\2007, do Projeto básico de 
Ampliação e Melhorias do SAA 
de Porto Velho à Caixa 
Econômica Federal, para análise,  
aprovação e liberação do mesmo 
para licitação da obra com 
recursos do PAC.

O evento contou com a 
participação dos técnicos da 
Caerd (Eng°. Vagner, Engª
Debora Reis, Eng°. Sérgio 
Augusto, Eng°. Márcio, o 
Projetista Eng°. Roberto Kuroda e 
o Diretor Técnico, Wilson Lopes) 
da CEF (Eng. Everson, Engª

Helenice e o Eng°. credenciado 
Enéas) e da representante do 
Governo do Estado (Luciana 
Caldeira). 
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‘’

Assinatura do convênio com a CEF para liberação dos 
recursos do PAC para Ariquemes, Jarú e Ji-Paraná

A assinatura do convênio que assegura água tratada para os municípios 
de Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná com os recursos do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal aconteceu no 
auditório da agência Madeira-Mamoré da Caixa Econômica Federal, em 
Porto Velho e contou com a presença do governador Ivo Cassol, da 
presidente da Caerd, Rosinete Gomes, Carlos Aparecido, representando o 
superintendente da Caixa, Rossini Ewerton, os prefeitos de Ji-Paraná, 
José Bianco, e de Jaru, Ulisses Borges, o secretário de Planejamento e 
Coordenação Geral (Seplan) e gestor do PAC em Rondônia, João Carlos 
Ribeiro.

A assinatura do convênio entre o Governo do Estado e a Caixa Econômica 
Federal garante os recursos que permitirá 100% de água tratada em 
Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná.
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‘’

Concessão dos serviços de abastecimento de 
águas e esgotos de Porto Velho

Foi assinado no dia 13 de dezembro 
de 2007, no gabinete da Prefeitura 
Municipal de Porto Velho, o Termo 
provisório de Concessão dos 
Serviços de Abastecimento de Água 
e Esgoto. O Termo tem a validade 
de 180 para que inicialmente seja 
liberado  o primeiro desembolso. 
Após este prazo deverá ser 
assinado a concessão definitiva à
Caerd para que seja aplicado o 
recurso liberado pelo Governo 
Federal.

A assinatura definitiva do Termo 
entre a Prefeitura o Governo do 
Estado e Caerd, habilita o 
recebimento do recurso do PAC que 
garantirá o fornecimento de 100% 
de água tratada e esgoto sanitário 
para o Município de Porto Velho.

Caerd\GERO\PMPV

Colaboradores da  Caerd

Mesa composta por autoridades locais
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‘’

O Governo Federal lançou em janeiro de 2007, o Programa de Aceleração 
do Crescimento – PAC, priorizando investimentos para o saneamento 
básico, sendo que a Caerd/Governo do Estado foram contemplados com
recursos para Ampliação e Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de 
Água da cidade de Porto Velho, Ariquemes, Jarú e Ji-Paraná, recursos para 
elaboração do projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de 
Porto Velho e para a execução da obra do Sistema de Esgotamento 
Sanitário para a mesma cidade, todos os recursos são para atender a 100% 
da população urbana destas cidades, conforme quadros abaixo:

8.688.674,61OGU
9.664.977,79

JI-
PARANÁ

25.501.300,15TOTAL DOS INVESTIMENTOS

CONTRA PARTIDA - GERO 976.303,18

669.054,93CONTRA PARTIDA - GERO

5.953.857,93OGU
6.622.912,86JARÚ

930.694,83CONTRA PARTIDA - GERO

8.282.714,67OGU
9.213.409,50ARIQUEMES

QUADRO RESUMO DE  INVESTIMENTOS - INTERIOR

444.286.282,40TOTAL DOS INVESTIMENTOS

23.447.708,60CONTRA PARTIDA - GERO
234.477.086,00

211.029.377,40OGU

5.861.927,15CONTRA PARTIDA - GERO
117.238.543,00

111.376.615,85FINANCIAMENTO 

351.715.629,00
OBRA 

DE
ESGOTO

1.350.000,00CONTRA PARTIDA - GERO

7.650.000,00OGU
9.000.000,00

PROJETO 
ESGOTO

21.265.653,35CONTRA PARTIDA - GERO

62.305.000,00OGU
82.379.232,09

OBRA DE
ÁGUA

QUADRO RESUMO DE  INVESTIMENTOS - PVH

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC
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Eleição para Diretoria da Caerd

Tomou posse na Diretoria 

Administrativa e Financeira da 

Caerd, no dia 01 de dezembro de 

2007, a colaboradora Maria de 

Fátima Gomes de Oliveira Marques 

que é funcionária de carreira da 

Companhia. 

O processo foi feito através de 

eleição e a colaboradora teve um 

número expressivo entre os votos 

apurados.

Deixamos aqui nossos 

agradecimentos ao colaborador 

Armando Nogueira Leite que esteve 

a frente desta diretoria por cinco 

anos e que muito contribuiu para o 

desenvolvimento da Gestão 

Compartilhada.
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Os moradores do Habitar Brasil, programa implantado pela Prefeitura de Porto Velho, ocupado na 
maioria por moradores que viviam nas imediações da Rodoviária da Capital , estão sendo atendidos 
pela Caerd ( conforme Ofício nº719, expedido pelo Secretário Municipal de Obras, no dia 21 de 
setembro do ano passado) através do Termo de Doação relativo ao sistema de captação e 
distribuição de água.

De acordo com Walmir Brito, Gerente Comercial da Caerd, estamos desenvolvendo a padronização 
nas residências domiciliares do Habitar Brasil com medidor de água, bóia, ramal interno e kit 
cavalete. Já atendemos aproximadamente 150 imóveis. 

Mesmo com tanta burocracia imposta por alguns moradores, que inclusive destruíram hidrômetros, a 
Caerd está trabalhando normalmente na parte de conclusão dos serviços, previstos até o final deste 
mês. 

Após o Habitar Brasil, os próximos bairros que serão atendidos com hidrometração serão: Balsa, São 
Sebastião II e Milagres. O processo de padronização já foram concluídos com kit cavalete, ramal 
interno e kit bóias; além das substituições das redes de abastecimentos que estavam danificadas.

Walmir explicou ainda, que se houver necessidade de inclusão na Tarifa Social, tanto dos moradores 
do Habitar Brasil, como dos outros bairros atendidos, desde que se enquadrem nos requisitos da 
Resolução de Diretoria, consideradas sociais, como: cortiços e as verticalizadas, tais como Unidade 
Social resultante do processo de urbanização de favelas, áreas consideradas de baixa renda e 
condições básicas de sobrevivência, deverão ser cadastrados na Tarifa Social, devendo constar um 
laudo técnico da Gerência ou Unidade de Negócios, sendo aprovado pelo corpo técnico da 
Companhia através de normas internas estabelecidas. 

Esclareceu ainda que o tempo máximo do benefício da tarifa será de 12 (doze) meses. O limite 
máximo de consumo mensal será de 15m³ (quinze metros cúbicos) para os consumidores 
micromedidos. O consumo que exceder, será cobrado pela Tarifa Residencial Normal. 

Outra questão quanto aos clientes dos serviços de fornecimento de água que fizerem jus a Tarifa 
Social, para dela se beneficiarem, deverão requerê-la junto a qualquer loja de serviços da Caerd, 
comprovando os requisitos dispostos, através do Formulário de Solicitação da tarifa Social. 

Perda do Benefício
Segundo o Gerente Comercial, o cliente poderá perder o benefício nos seguintes casos: se o 
consumo de 15m³ for ultrapassado por mais de 06 (seis) meses no prazo de 01 (um) ano; 
comprovado fraudes de qualquer natureza, além de sofrerem as sanções já previstas nas normas da 
Companhia; não comparecer a Caerd para fazer o recadastramento após os 12 (doze) meses de 
vigência do contrato, passando automaticamente à Tarifa Residencial Normal e está em débito com 
a Companhia em no máximo 02 (duas) faturas vencidas. 

Autor: ImpactoNews.com.br
Fonte: ImpactoNews.com.br

Em aproximadamente 150 imóveis estão 
sendo feitas as padronizações no 
sistema de captação e distribuição de 
água.

Caerd atende moradores do Habitar Brasil 

20/03/2007
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A presidente e o diretor técnico da Companhia de Água e Esgoto de Rondônia –
Caerd respectivamente Rose Sena e Armando Nogueira estiveram reunidos com 
os vereadores de Ouro Preto do Oeste, objetivando fazer uma explanação dos 
novos investimentos que a empresa fará no município no ano de 2008 e 
buscando entendimento para um impasse que surgiu. 

O imbróglio surgiu a partir da aprovação em primeira votação (falta à segunda) do 
projeto de lei nº 1124 de 18 de julho de 2007, que dispõe sobre o regime da 
prestação dos serviços de saneamento do município e cria o Departamento de 
Água e Esgoto – DAE o que implica em dizer que a prefeitura vai tirar a 
concessão dos serviços da Caerd e poderá abrir licitação para que outra empresa 
explore os serviços de água e esgoto no âmbito municipal, na próxima segunda-
feira (dia 03/09) o presidente da Câmara vereador Toninho Pena (PTB), afirmou 
que colocará em segunda e decisiva votação o polemico projeto que caso seja 
aprovado e sancionado pelo prefeito Braz Resende (PR), terá inicialmente como 
impacto o aumento de quase 100% na tarifa de água que hoje gira em torno de 
R$ 30.

Munidos de dados o diretor técnico da Caerd Armando Nogueira, mostrou para 
os vereadores e público presente na sala de reunião da Câmara o que diz a Lei 
de Saneamento nº. 11.445/07 Marco Regulatório em seu Art. 58. que diz que os 
municípios cuja concessão está vencida ou vier a vencer neste período, ou 
aqueles onde não há contrato, deverá ser feito, até 30/06/2009 e quando não 
houver acordo, o cálculo da indenização será feito conforme o contrato original. 

Armado Nogueira explicou que o patrimônio da Caerd em Ouro Preto do Oeste 
está avaliado em R$ 50 milhões de reais e que caso o projeto de Lei Municipal 
1124/07 vier ser aprovado a prefeitura terá que pagar este valor em 4 parcelas, 
anuais, iguais e sucessivas, com garantia real e o primeiro pagamento até o fim 
do exercício financeiro em que ocorrer a reversão, ou seja, o município terá que 
desembolsar inicialmente cerca de R$ 12,5 milhões para ter a concessão dos 
serviços de água e esgoto.

A Caerd tem 4.113 ligações ativas e 1.529 inativas atendendo uma população 
urbana de 21.510 habitantes atingindo 81% do total de habitantes e uma 
extensão de rede 95 km em linha reta. A presidente da Caerd Rose Sena 
explicou que a empresa planeja investir no município com recursos próprios no 
ano de 2008 R$ 408.339,73 e dentro do Orçamento Geral da União R$ 3 milhões 
de reais, montantes estes, que serão aplicados na melhoria de atendimento nos 
serviços de água e esgoto abrangendo 100% da população. “A nossa vinda aqui 
é para se abrir um canal de negociação com as autoridades não queremos 
confrontar, mas estamos alertando para um erro que poderá ocorrer com a 
aprovação deste projeto que terá como único prejudicado a população, mas 
acreditamos no bom senso dos Senhores vereadores para chegamos a um 
denominador comum”, otimizou a presidente Rose Sena que confirmou a 
informação em caso de aprovação do projeto nº 1124/07 os investimentos para o 
ano de 2008 ficarão suspensos até que seja decidida toda situação. Atualmente a 
prefeitura possui um débito junto a Caerd de R$ 1.504.690,36, dívida esta, que 
vem acumulando ao longo dos anos, sem que os prefeitos mostrem interesse em 
negociar.

1/9/2007 - Notícias

Vereadores de Ouro Preto recebem Diretoria da Caerd

Fonte da Notícia : portalouropreto.net
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Esforços de servidores e Governo garantem investimentos 
da Caerd na capital e interior do Estado 

10/10/2007 - Notícias

Quanto ao ano de 2003, ela citou as seguintes obras: Conclusão da segunda fase da obra de 
otimização do Sistema de Abastecimento de Água na cidade de Ji-Paraná; conclusão da primeira 
fase da obra de otimização do Sistema de Água da cidade de Porto Velho, iniciada em 1992 e 
reiniciada e concluída em 2003, e o investimento na urbanização da área da captação de água bruta 
Santo Antônio, no rio madeira.

Com relação ao ano de 2004, a presidente da Caerd relacionou as seguintes obras: Recuperação da 
rede elétrica e reforma do talude da captação de água bruta Santo Antônio do Sistema de 
Abastecimento de Água da cidade de Porto Velho; reforma do reservatório elevado do segundo 
distrito do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Ji-Paraná; retirada de vazamentos, 
sondagens e fechamento de anéis da rede de distribuição em Porto Velho; implantação do Sistema 
de Abastecimento de Água do bairro Pantanal com 3600 ligações domiciliares; além da reforma e 
manutenção dos seis conjuntos motor bomba da captação de água no Rio Madeira.

Ela destacou as seguintes obras desenvolvidas pela Caerd no decorrer do ano de 2005: Execução 
de perfuração de dois poços tubulares profundos para atender o Conjunto Cohab; execução da 
reforma e implantação do Centro de Controle Operacional; execução da manutenção e limpeza dos 
poços tubulares profundos do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Porto Velho; 
execução da subestação rebaixadora de tensão para atender o Sistema Independente Ulisses 
Guimarães; reforma do jateador na Oficina de Hidrômetros; reforma da sede e instalação do Centro 
de Reservação 1; e a implantação do Sistema de Abastecimento de Água do distrito de Extrema.

INTERIOR

Com o processo de gestão de revitalização da Caerd praticamente concluído, a partir do ano de 
2005, segundo a presidente Rosinete Sena, foi possível o início do trabalho de expansão das ações 
da companhia para o interior do Estado, começando assim, o atendimento de inúmeras situações 
emergenciais.

Já no decorrer do ano de 2005, foram realizadas as seguintes obras da Caerd no interior do Estado: 
Pimenta Bueno – recuperação do esgoto sanitário do Conjunto BNH; Ouro Preto do Oeste –
recuperação da adutora e a reforma das unidades operacionais do Sistema de Abastecimento de 
Água; Guajará Mirim – ampliação da rede de distribuição e a reforma do complexo da Estação de 
Tratamento de Água; Rolim de Moura – construção da loja de serviços da Caerd e a ampliação da 
rede de distribuição.

Ao fazer ontem uma prestação de contas das ações da 
Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, 
a presidente Rosinete Gomes Nepomuceno Sena, 
correspondente ao período do Governo Cassol. Ela 
destacou como de fundamental importância a parceria, 
a dedicação e o profissionalismo dos servidores da 
empresa, no que diz respeito ao resgate da instituição 
tanto no âmbito interno, como também, no tocante as 
ações de prestação de serviços. Destacou a presidente 
da Caerd, Rosinete Sena que a empresa vem se 
mantendo com recursos próprios, e mesmo diante das 
dificuldades com a constante expansão ou criação de 
novas localidades, e o alto custo de manutenção, ainda 
assim, graças ao profissionalismo e o comprometimento 
dos servidores, tem se garantido novos investimentos 
na capital e no interior do Estado.
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Esforços de servidores e Governo garantem investimentos 
da Caerd na capital e interior do Estado 

No ano passado, segundo a presidente Rosinete Sena foi possível uma maior 
ampliação dos serviços da Caerd, tanto na capital quanto no interior, ressaltando, que 
todas estas obras a partir do ano de 2003 foram realizadas apenas com recursos 
próprios da companhia, não havendo nenhum repasse do Governo Estadual.

A presidente destacou as seguintes obras realizadas no decorrer do ano de 2006: 
ampliação da rede de distribuição e reforma da Casa de Química do Sistema de 
Abastecimento de Água na cidade de Costa Marques; reforma da Estação de 
Tratamento II na capital e a retirada de vazamentos do sistema; perfuração de poços 
tubulares profundos e ampliação da rede de distribuição do sistema na cidade de Vale 
do Paraíso; ampliação da rede de distribuição em Ouro Preto do Oeste; perfuração de 
poços tubulares profundos em Candeias do Jamari; ampliação da rede de distribuição 
e perfuração de poço no Sistema de Abastecimento de Água em Alto Paraíso; 
ampliação e reforma do laboratório central e execução da pavimentação da área da 
Estação de Tratamento de Água e bloqueteamento em frente à Casa de Química do 
Sistema de Abastecimento de Água de Porto Velho; reabilitação da adutora, da 
captação, base da Estação de Tratamento de Água e drenagem do sistema na cidade 
de Machadinho do Oeste; intervenção na captação de água, com a substituição de 
equipamentos e transformação da Estação de Tratamento de Água na cidade de Jaru; 
e a aquisição de macromedidores para o Sistema de Abastecimento de Água em 
Pimenta Bueno.

A Caerd no decorrer de 2006 realizou obras de ampliação da rede de distribuição do 
Sistema de Abastecimento de Água nas seguintes cidades: São Felipe, Parecis, Ji-
Paraná, distrito de Extrema, Rolim de Moura, Ariquemes, Guajará-Mirim, 
Castanheiras, e Ministro Andreazza.

A presidente relatou ainda, sobre as obras já concluídas no decorrer de 2007: 
Firmando acordo de colaboração técnica com o Ministério das Cidades dentro do 
Programa de Modernização do setor de Saneamento no valor de R$ 1.280.000,00, 
abrangendo todo o Estado; serviços de manutenção operacional e ampliação da rede 
de distribuição no bairro Pantanal em Porto Velho; manutenção operacional na rede 
nos municípios de Ariquemes, Jaru, Machadinho do Oeste, Rolim de Moura; 
construção na sede de relacionamento no escritório de Candeias; realização do 
projeto de urbanização da estação do Bate Estacas; serviços de engenharia para 
elaboração de planos de trabalho e investimentos para os municípios de Porto Velho, 
Ariquemes, Ji-Paraná, Jaru, Ouro Preto, Presidente Médici, Rolim de Moura, Colorado 
do Oeste, Cerejeiras, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim e Pimenta Bueno; serviço de 
instalação de hidrômetro no município de Presidente Médici; e a reforma do posto de 
combustível da estação Nova Cidade na capital. 

Fonte da Notícia: www.sindur.com.br/Assessoria
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Na semana passada, representantes da Secretaria Estadual de Planejamento 
(Seplan) e da Companhia de Água e Esgotos (Caerd) estiveram na 
Superintendência da Caixa Econômica Federal, em Porto Velho, entregando as 
últimas peças técnicas do Projeto de Ampliação e Melhorias dos Sistemas de 
Abastecimento de Água de Porto Velho. O empreendimento do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, orçado em 
aproximadamente R $ 400 milhões com contrapartida do Governo do Estado de 
mais de R$ 123 milhões, irá garantir o acesso da população da capital a 100% de 
água tratada e a coleta e tratamento de esgoto.

A reunião marca a penúltima etapa do contrato de recursos do PAC, assinado pelo 
governador Ivo Cassol no início deste mês. No próximo dia 26, os técnicos da 
Caixa entregam ao secretário de Planejamento, João Carlos Ribeiro – gestor dos 
recursos do PAC no Estado, a análise final da aplicação do projeto técnico. A CEF 
é responsável pela liberação dos recursos do PAC para o processo de licitação 
das obras.
Para levar água tratada a todas as regiões de Porto Velho, serão investidos R$ 
63.305.000 do Governo Federal e mais R$ 10.995.000 do Governo do Estado. O 
projeto básico de esgotamento sanitário está orçado em R$ 4.250.000 do Governo 
Federal e mais R$ 750.000 do Estado. Para a execução das obras de coleta e 
tratamento de esgoto, serão aproximadamente R$ 30 milhões de contrapartida do 
Estado, mais financiamento, pago pelo governo, em valor superior a R$ 111 
milhões. Esse montante será somado a aproximadamente R$ 200 milhões do 
Governo Federal. 
Durante o encontro que teve a participação do gerente de Desenvolvimento 
Urbano da CEF, Everson Cezar Nascimento, do diretor de Negócios da Caerd, 
Wilson Pereira Lopes e da representante do secretário estadual de Planejamento, 
Luciana Caldeira foi entregue também a licença  para as novas instalações de 
captação e estação de tratamento de água de Porto Velho.A previsão de 
conclusão das obras é de 18 meses.

Fonte : Portalrondonia.com
Autor : Assessoria 

SEPLAN e Caerd entregam á Caixa últimas peças técnicas 
dos projetos do PAC

19/11/2007 - Geral
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Diretores da caerd expõem ao Ministério Público medidas 
tomadas para cumprir lei de saneamento 

19/12/2007 

O Subprocurador-Geral de Justiça, Ivo Benitez, se reuniu nesta terça-feira [18] com 
diretores da Companhia de Água e Esgotos de Rondônia [Caerd], os quais fizeram um 
relato dos procedimentos jurídicos e legais que a empresa vem tomando para cumprimento 
da Lei 11.445/2007, que estabelece a política nacional de saneamento e entra em vigor a 
partir de janeiro de 2008. 

A reunião foi um dos desdobramentos da 1ª Conferência Municipalista promovida pelo 
Ministério Público de Rondônia, no início deste mês, na Câmara de Vereadores de Cacoal, 
cujo principal objetivo foi esclarecer prefeitos, procuradores dos municípios e vereadores 
sobre as principais exigências da Lei de Saneamento
. 
O Procurador Ivo Benitez diz que, ao promover a 1ª Conferência Municipalista, a intenção 
do Ministério Público foi alertar aos prefeitos visando tomada de decisões para 
cumprimento da lei, sob pena de perda de recursos para a área de saneamento. “Pelo que 
percebemos, muitos municípios estavam perdidos em relação à lei, e hoje já conhecem um 
pouco sobre ela”, afirmou Benitez, salientando que o Ministério Público vai fazer a 
fiscalização efetiva da aplicação da lei, mas cabe aos prefeitos definir as alternativas para 
gerenciar o sistema de saneamento.

Benitez avaliou como positiva a atitude da Caerd de fortalecer sua área jurídica, 
movimentando-se para cumprir o que determina a lei. O Promotor de Justiça Marcos 
Valério Tessila, presente à reunião, afirmou que uma pesquisa realizada em 2006 para a 
elaboração do Plano Geral de Atuação [PGA] do MP constatou que a saúde pública é o 
segundo maior problema apresentado pela população, o que de certa forma envolve a 
questão do abastecimento de água. Ele acrescentou que o MP pretende atuar nas 
questões de políticas públicas, o que inclui a questão de saneamento e abastecimento 
d'água. 

De acordo com o Diretor Técnico de Negócios da Caerd, Wilson Pereira Lopes, a empresa 
tem procurado atender todas às recomendações do MP em relação à melhoria da 
qualidade da água fornecida à população do Estado. “De 11 Termos de Ajustamento de 
Conduta assinados este ano com o MP, apenas um, de Jaru, ainda não foi cumprido”, 
observou.

Também participaram da reunião a presidente da Caerd, Rosinete Gomes Nepomuceno 
Sena; a Consultora Diretora, Alessandra Ourique; a Diretora Administrativa e Financeira, 
Fátima Marques; e as assessoras jurídicas Patrícia Rolim e Maricélia Ferreira.

Fonte: www.rondoniadigital.com.br / www.mp.ro.gov.br

132132



A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia pratica a menor tarifa de 
serviços prestados do país e o recente reajuste anual das contas de água 
dos usuários, visou unicamente equilibrar os custos e serviços. A 
declaração é da presidente Rosinete Gomes Nepomuceno Sena ao 
observar que a instituição é a única estatal do Governo de Rondônia que 
não recebe repasses de recursos financeiros, tendo assim sobrevivência 
própria. 

A tarifa mensal da Caerd na categoria residencial está abaixo das 
seguintes empresas do gênero: Agespisa, Caema, Caesa, Caesb, 
Cagece, Casal, Casan, Cedae, Cesan, Compesa, Copasa, Corsan, Deso, 
Embasa, Sabesp, Saneago, Saneatins, Sanepar, e Sanesul. Com relação 
às tarifas das categorias comercial e industrial, o percentual aplicado em 
Rondônia está equivalente a praticada na grande maioria dos demais 
estados. 

A presidente da Caerd, Rosinete Sena destacou os esforços de todos os 
membros da companhia que estão engajados numa luta permanente de
manter ativa a questão social, aliado a novos investimentos e na melhoria 
constante dos serviços prestados. Afirmou ainda que um "salto" será
dado ainda no decorrer dos próximos meses com relação a expansão da 
rede de abastecimento, atingindo não só Porto Velho, mas outros 
municípios do interior do Estado.

Continuando, afirmou que com o realinhamento da tarifa da conta de 
água em agosto de 2007, significou um incremento nas contas da 
empresa no valor de R$ 714.000,00, somente na capital. 

Rosinete Sena informou sobre a nova estrutura tarifária praticada pela 
companhia: Social –R$ 1,49; Residencial – R$ 2,63; Comercial – R$ 4,62; 
Industrial – R$ 9,45 e a Pública em R$ 12,38. A tarifa de esgoto sanitário 
é de 43% do valor da tarifa de água. Ao concluir, a presidente da Caerd 
fez questão de destacar a transparência das ações da companhia e 
aproveitou para informar os valores dos gastos principais: encargos 
sociais R$ 7 milhões; pó químico – R$ 4 milhões; energia – R$ 9 milhões; 
material – R$ 6 milhões; serviços terceirizados – R$ 21 milhões; e 
despesas gerais em torno de R$ 10 milhões.

Fonte: www.folhainterior.com.br

Caerd pratica menor taxa de serviços prestados do país 
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Caerd intensifica obras para combater o desperdício de 
água no Estado 

A declaração é do engenheiro Mario Gaspar, coordenador de Gestão 
Estratégica de Negócios da Caerd, ao destacar que atualmente existem 
várias frentes de trabalho atuando no sentido de atender com maior eficácia 
a qualidade da prestação dos serviços de fornecimento de água em todo o 
Estado. 

Para o engenheiro Mario Gaspar a Caerd já se aproxima dos percentuais 
de grandes empresas como a Caesb (Brasília) e a Sabesp (São Paulo) no 
tocante ao controle de desperdício de água. Segundo ele, apesar da Caesb 
e Sabesp serem grandes companhias e fazerem altíssimos investimentos, 
ainda assim se registra desperdícios na ordem de 30%. 

O engenheiro Sergio Augusto Portocarrero destaca que, com recursos 
próprios, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia tirou Porto Velho 
da fase crítica em 2005, com a aquisição de diversos equipamentos, 
principalmente hidrômetros e kits cavalete, reformas e limpeza da rede de 
distribuição, pesquisas e campanhas educativas. Segundo ele foram 
adquiridos 5 mil hidrômetros somente para a capital em 2007, e que a 
previsão para o próximo ano, diante da meta de se garantir 100% de água 
tratada no município de Porto Velho, a previsão é que seja adquirido mais 
15 mil hidrômetros. 

Otimista com a chegada em 2008 dos recursos do PAC – Programa de 
Aceleração do Crescimento idealizado pelo Governo Federal, o engenheiro 
Sérgio Augusto da Caerd, acredita que Porto Velho passa a ser referência 
no cenário nacional de abastecimento de água, por ser a primeira capital a 
garantir atendimento 100% à população nos quesitos de água tratada e 
rede de esgoto sanitário. “Todos os funcionários da Caerd estão de 
parabéns, pois a companhia foi a única a atender todas as exigências do 
Governo Federal e da Caixa Econômica Federal, obedecendo todos os 
prazos, garantindo assim a liberação de recursos na ordem de R$ 
73.000.000,00 (setenta e três milhões de reais) que irá garantir a 
universalizar do acesso de água tratada para a população urbana de Porto 
Velho”, complementou. 

Porto Velho já saiu da fase crítica de desperdício de água com 
investimentos superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por parte 
da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd.
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Para o gerente de Negócios da Caerd, Sérgio Galvão, que é o responsável 
pelo atendimento de Porto Velho, Candeias do Jamari e Extrema, todo este 
conjunto de ações e investimentos financeiros garantirá com certeza a 
melhoria do transporte da água a partir da Estação de Tratamento de Água 
para a distribuição aos usuários. Ele também destacou um trabalho de 
extrema importância desenvolvido por especialistas da Caerd, que é a 
pesquisa de vazamentos não visíveis. “Trata-se do trabalho de geofonia
desenvolvidos por técnicos em pitometria, que fazem a investigação 
principalmente no percurso das obras de drenagem. Avançamos muito 
nesta área e hoje podemos dizer que muitas regiões deixaram de ter 
escalonamento (rodízio) no fornecimento de água, a partir também deste 
trabalho”, complementou. 

Segundo o gerente, com o combate: a ligações clandestinas, a 
conscientização da população, os serviços de geofonia, a limpeza e 
manutenção das estações de tratamento da rede de distribuição foi possível 
já em 2006 atender diariamente com o fornecimento de água, regiões até
então consideradas precárias como os bairros São Sebastião I e II, 
Milagres,  proximidades do Colégio São Pedro, Balsa e também o Costa e 
Silva. 

Finalizando, Galvão também destacou a importância do trabalho de limpeza 
das tubulações para a melhoria do atendimento da população. Ele anunciou 
ainda que já se encontra em fase de licitação a contratação de uma 
empresa especializada para fazer a manutenção da rede de distribuição, 
inclusive a retirada de vazamentos, o que seguramente vai reforçar as 
obras que serão iniciadas no próximo ano com a ampliação da rede para 
atender integralmente toda a capital com água tratada. 

O engenheiro Mario Gaspar, coordenador de Gestão Estratégica de 
Negócios da Caerd anunciou que além da compra de 15 mil hidrômetros, a 
companhia também vai adquirir 24 macromedidores, equipamento 
responsável pela medição de grandes vazões. Ao final, o engenheiro 
alertou aos consumidores: “Evitando os desperdícios, se economiza água e 
dinheiro”. 

Fonte: DECOM - Departamento de Comunicação Social
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O governador Ivo Cassol assinou no final da tarde desta quinta-feira, na 
Secretaria de Planejamento (Seplan), o contrato de recursos do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, 
que vai garantir o acesso da população de Porto Velho à água tratada e a 
coleta e tratamento de esgoto. Orçado em aproximadamente R$ 400 
milhões, o projeto conta com contrapartida do Governo do Estado de 
mais de R$ 123 milhões.“A nossa Capital tem percentual baixo de 
saneamento básico e isso vai mudar com 100% da cidade atendida com 
serviços de água e esgoto. As obras já foram planejadas e serão 
executadas levando-se em consideração a construção das usinas 
hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira”, explicou o 
governador.

O secretário de Planejamento, João Carlos Ribeiro, gestor do PAC em 
Rondônia, a presidente da Companhia de Água e Esgotos de Rondônia 
(Caerd), Rosinete Gomes Sena, o superintendente regional da Caixa 
Econômica, Rossini Pereira da Silva, entre outras autoridades, assinaram 
os contratos. Além das obras do PAC para a capital, também foi assinado 
o convênio no valor de R$ 1,950 milhão para obras de asfaltamento e 
recuperação nas ruas e avenidas de Cacoal, atendendo a emenda do ex-
deputado federal Nilton Capixaba.

Para levar água tratada a todas as regiões de Porto Velho, serão 
investidos R$ 63.305 do PAC e mais R$ 10.995 milhões do Governo do 
Estado. O projeto de esgotamento está orçado em R$ 4.250 do PAC e 
mais R$ 750 do Estado. Para a execução do projeto de coleta e 
tratamento de esgoto, serão aproximadamente R$ 30 milhões de 
contrapartida do Estado, mais financiamento, pago pelo governo, em 
valor superior a R$ 111 milhões. Esse montante será somado a 
aproximadamente R$ 200 milhões do PAC.

“Acreditamos que o número de pessoas que procura atendimento 
médico-hospitalar vai diminuir, pois muitas doenças e infecções são hoje 
contraídas em razão da falta de água tratada. Nossa previsão é de que 
em 18 meses as obras estejam concluídas”, observou o governador, 
acrescentando que os trabalhos serão divididos em 20 frentes, para dar 
mais agilidade nos serviços.

Cassol assina contrato que garante água tratada e esgoto 
para Porto Velho 
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Nasceste no lar que precisavas,
Vestiste o corpo físico que merecias,

Moras onde o melhor Deus te proporcionou,
De acordo com ter adiantamento.

Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas
necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas 

lutas terrenas.

Teu ambiente de trabalho é o que elegeste 
espontaneamente para a tua realização.

Teus parentes, amigos são as almas que atraístes,
com tua própria afinidade.

Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle.

Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais,
buscas, expulsas, modificas tudo aquilo

que te rodeia a existência.

São as fontes de atração e repulsão na tua jornada e vivência
Não reclames nem te faças de vítima.

Antes de tudo, analisa e observa.

A mudança está em tuas mãos.

Reprograma tua meta,

Busca o bem e viverás melhor

Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, 
qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.
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