Companhia de Saneamento de Minas Gerais
COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2013
1. Data, hora e local: realizada no dia vinte e dois de novembro do ano de dois mil e treze, às
nove horas, na sede da Companhia, localizada na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2. Presença: convocação realizada nos
termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os seguintes membros do Conselho
de Administração: Alencar Santos Viana Filho, Alexandre Pedercini Issa, Alfredo Vicente Salgado
Faria, Enio Ratton Lombardi, Euclides Garcia de Lima Filho, João Fleury e Ricardo Augusto
Simões Campos. Presentes, ainda, Vespasiano Álvaro de Souza, Chefe do Gabinete da
Presidência, e José Veloso Medrado, Procurador Jurídico da Companhia. 3. Mesa: assumiu a
presidência dos trabalhos, na forma estatutária, o Conselheiro João Fleury, que convidou
Vespasiano Álvaro de Souza para secretariá-lo. 4. Ordem do dia: 4.1. visita ao Centro de
Operação de Sistemas - COS; 4.2. acompanhamento do Orçamento Operacional 2013; 4.3.
detalhamento dos recursos financeiros relativos às propostas a serem deliberadas pelo Conselho
de Administração; 4.4. celebração do Contrato de Programa com o município de Arantina, para
assunção da prestação dos serviços de abastecimento de água da Sede do Município, Proposta
de Resolução do Conselho de Administração - PCA nº 201/13; 4.5. formalização do II termo
aditivo ao contrato nº 13.0719 para as obras e serviços de crescimento vegetativo e manutenção
em redes e ligações de água e esgoto, no Distrito do Verde Grande, PCA nº 202/13; 4.6.
formalização do I termo aditivo ao contrato nº 12.2366 para as obras e serviços de crescimento
vegetativo, manutenção e melhorias nas redes e ligações de água, bem como utilização de
equipamento retroescavadeira, no Distrito de Ribeirão das Neves, PCA nº 203/13; 4.7. baixa do
bem patrimonial imóvel nº 9652000020, referente à área de terreno, em São Tomé das Letras, no
Distrito do Rio Verde, PCA nº 204/13; 4.8. formalização do I termo aditivo à ata de registro de
preços nº 13.0088 para aquisição de hidrômetros, PCA nº 205/13; 4.9. formalização do II termo
aditivo ao contrato nº 13.0077 para prestação de serviços de transmissão de dados, por meio de
uma solução global de rede de telecomunicações de dados, PCA nº 206/13; 4.10. formalização do
I termo aditivo ao contrato nº 13.1221 para prestação de serviços de propaganda da COPASA
MG, PCA nº 207/13; 4.11. instauração de processo administrativo licitatório, referente ao registro
de preços para compra unificada de materiais, PCA nº 208/13; 4.12. formalização do III termo
aditivo ao contrato nº 11.0063 para prestação de serviços de implantação, administração e
operacionalização do cartão de crédito corporativo da COPASA MG e suas subsidiárias, PCA nº
209/13; 4.13. homologação dos processos licitatórios: 4.13.1. DVLI nº 1020130131 para as obras
e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água de Montes Claros, PCA nº 210/13;
4.13.2. DVLI nº 1020130206 para as obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e
melhorias de redes e ligações de água, bem como serviços de retroescavadeira e abastecimento
emergencial por caminhão pipa, no Distrito do Alto Rio das Velhas, PCA nº 211/13; 4.13.3. DVLI
nº 1020130169 para a contratação da parceria público-privada, na modalidade de concessão
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administrativa, para a execução das obras de ampliação do Sistema Produtor Rio Manso e demais
serviços correlatos, PCA nº 212/13; 4.14. planejamento do Relatório de Sustentabilidade 2013,
PCA nº 213/13; 4.15. acompanhamento das ações da COPASA MG, relativas ao Programa
Estruturador do Estado de Minas Gerais: “Meta 2014 - Revitalização do Rio das Velhas”; 4.16.
acompanhamento das metas do indicador Água Não Convertida em Receita - ANCR; 4.17.
apresentação do Plano Anual de Auditoria, referente ao ano de 2014, PCA nº 214/13; 4.18.
Procedimento Provisório Interno para Movimentação de Pessoal, PCA nº 215/13; 4.19.
transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A: 4.19.1. doação dos bens relativos às obras
de modificação da rede de distribuição de energia elétrica do sistema de abastecimento de água
de Peçanha, PCA nº 216/13; 4.19.2. doação dos bens relativos às obras de modificação da rede
de distribuição de energia elétrica do SAA de Itamarandiba, PCA nº 217/13; 4.20. apresentação
das demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2013; 4.21. formalização do IV
termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato nº 11.2083, referente
às obras e serviços de ampliação e melhorias da estação de tratamento de esgoto do Ribeirão
Arrudas, em Belo Horizonte, PCA nº 218/13; 5. Deliberações: os Conselheiros obtiveram
conhecimento e deliberaram o quanto segue: 5.1. conforme solicitado na Reunião do Conselho de
Administração de outubro/2013, os Conselheiros visitaram o Centro de Operação de Sistemas da COPASA MG, onde é controlado, de forma automática, todo o sistema e abastecimento de
água na Região Metropolitana de Belo Horizonte; 5.2. foi apresentado o acompanhamento do
Orçamento Operacional 2013, sendo autorizada, conforme artigo 22, alínea “d” do Estatuto Social
da Companhia, a suplementação para o Orçamento Operacional de 2013, no montante de
R$21.610.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos e dez mil reais); 5.3. foi apresentado o
detalhamento dos recursos financeiros contidos nas propostas a serem deliberadas pelo Conselho
de Administração nesta Reunião, de acordo com a metodologia para acompanhamento dos
impactos dos recursos no Programa de Investimentos e no Orçamento Empresarial, aprovada em
reunião de 28/10/2010. Assuntos apresentados pelo Chefe do Departamento de Planejamento
Estratégico e Desempenho Empresarial, Juarez Pereira da Silva Panisset; 5.4. aprovar, conforme
alínea “k” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a celebração do Contrato de Programa
com o município de Arantina, para assunção da prestação dos serviços de abastecimento de água
da Sede do Município, por 30 (trinta) anos, a ser feita após a formalização do Convênio de
Cooperação do Município com o Estado de Minas Gerais, transferindo a concessão para a
COPASA MG, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 12/11/2013.
Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento de Novos Negócios, Cláudio César Dotti; 5.5.
autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social, a formalização do II termo aditivo de
acréscimo e inclusão de itens, com alteração de valor, ao contrato nº 13.0719, referente à
execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de manutenção de rede e
ligações prediais e crescimento vegetativo de água e de esgoto, do Distrito do Verde Grande,
acrescendo-o em R$2.902.363,41 (dois milhões, novecentos e dois mil, trezentos e sessenta e
três reais e quarenta e um centavos), correspondente a 24,9% (vinte e quatro vírgula nove por
cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de
R$14.558.441,38 (quatorze milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e
um reais e trinta e oito centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em
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reunião de 05/11/2013. Assunto apresentado pelo Chefe do Departamento Operacional Norte,
Daniel Antunes Neto; 5.6. autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da
Companhia, a formalização do I termo aditivo de acréscimo de itens, com alteração de valor, ao
contrato nº 12.2366, referente à execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e
serviços de implantação e manutenção em redes de distribuição e ligações prediais de água, com
diâmetros menores que 200 mm, para o atendimento ao crescimento vegetativo, manutenção e
melhorias nas redes e ligações de água e utilização de equipamento retroescavadeira, no Distrito
de Ribeirão das Neves, incluindo vilas e favelas, acrescendo-o em R$2.839.161,68 (dois milhões,
oitocentos e trinta e nove mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos),
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse
aditamento o montante de R$14.195.808,43 (quatorze milhões, cento e noventa e cinco mil,
oitocentos e oito reais e quarenta e três centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria
Executiva em reunião de 05/11/2013. Assunto apresentado pelo Superintendente Operacional da
Região Metropolitana, Clébio Antônio Batista; 5.7. autorizar, conforme alínea “n” do artigo 22 do
Estatuto Social da Companhia e Comunicado da Assembleia Geral nº 001/13 de 18/02/2013, a
baixa e a doação do bem patrimonial imóvel nº 9652000020 - área de terreno de 125 m², ao
município de São Tomé das Letras, no Distrito do Rio Verde, destinado ao escritório local da
COPASA MG, por motivo de inutilidade ao serviço, tendo em vista que o terreno foi doado à
COPASA MG pelo referido Município, conforme escritura pública de doação datada de
23/06/1995, Livro 83-N, folhas 02 e 03V no Cartório de Notas de São Tomé das Letras e Registro
de Imóveis de Baependi, matrícula 11001 de 05/11/1996, de acordo com o dossiê patrimonial PD108/13, conforme a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 29/10/2013. Assunto
apresentado pelo Superintendente de Coordenação e Apoio Sudoeste, Jorge Luiz Borges; 5.8.
autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do I
termo aditivo de valor e prazo à ata de registro de preços nº 13.0088, referente à aquisição de
hidrômetros, destinados ao Programa de Micromedição, acrescendo-a em R$6.389.996,77 (seis
milhões, trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e sete
centavos), correspondente a 21% (vinte e um por cento) do valor original da ata, prorrogando o
prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o montante de
R$36.822.101,77 (trinta e seis milhões, oitocentos e vinte e dois mil, cento e um reais e setenta e
sete centavos) e passando seu vencimento para 10/01/2015, de acordo com a recomendação da
Diretoria Executiva em reunião de 12/11/2013. Assunto apresentado pelo Superintendente de
Apoio Técnico, Mário César de Sá Horta; 5.9. autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do
Estatuto Social da Companhia, a formalização do II termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº
13.0077, com inclusão de cláusula resolutiva, referente à prestação de serviços de transmissão de
dados, por meio de uma solução global de rede de telecomunicações de dados, acrescendo-o em
R$13.316.920,48 (treze milhões, trezentos e dezesseis mil, novecentos e vinte reais e quarenta e
oito centavos), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o
montante de R$26.908.840,96 (vinte e seis milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e quarenta
reais e noventa e seis centavos) e passando seu vencimento para 03/01/2015, de acordo com a
recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 12/11/2013. Assunto apresentado pelo
Superintendente de Telecomunicações e de Tecnologia da Informação, Marcos Antônio Coutinho
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Junior; 5.10. autorizar, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a
formalização do I termo aditivo de valor ao contrato nº 13.1221, referente à prestação de serviços
de propaganda para dar publicidade e, por consequência, valorizar a prestação de serviços de
esgotamento sanitário, visando atingir as diretrizes estratégicas da COPASA MG, acrescendo-o
em R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o montante de
R$17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais), de acordo com a recomendação da
Diretoria Executiva em reunião de 05/11/2013. Assunto apresentado pelo Superintendente de
Comunicação Institucional, Henrique Bandeira de Melo; 5.11. aprovar, conforme alínea “o” do
artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a instauração de processo administrativo licitatório,
referente ao registro de preços para compra unificada de materiais para o ano de 2014, no
montante de até R$128.967.146,00 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e sete
mil, cento e quarenta e seis reais), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em
reunião 12/11/2013 O Conselheiro Alexandre Pedercini Issa declara que está impedido de
participar da discussão e votação do item 4.11 da ordem do dia, em cumprimento à alínea “d” do
Artigo 30 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia.; 5.12. autorizar,
conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a formalização do III termo
aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11.0063, referente à prestação dos serviços de
implantação, administração e operacionalização de cartão de crédito corporativo, para atender à
COPASA MG e suas subsidiárias, acrescendo-o em R$9.900.000,00 (nove milhões e novecentos
mil reais), prorrogando o prazo por mais 12 (doze) meses, totalizando com esse aditamento o
montante de R$39.700.000,00 (trinta e nove milhões e setecentos mil reais) e passando seu
vencimento para 17/02/2015, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião
de 12/11/2013. Assuntos apresentados pela Superintendente de Apoio Logístico, Renata Gomes
Ubaldo Machado Vasconcelos; 5.13. homologação dos processos licitatórios: 5.13.1. autorizar,
conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, a homologação do processo
administrativo licitatório DVLI nº 1020130131 para execução, com fornecimento parcial de
materiais, das obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de
Montes Claros, cujo valor adjudicado foi de R$62.319.117,14 (sessenta e dois milhões, trezentos
e dezenove mil, cento e dezessete reais e quatorze centavos), com prazo de execução previsto de
24 (vinte e quatro) meses, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de
29/10/2013; 5.13.2. referendar o Comunicado do Presidente do Conselho de Administração nº
005/13, de 06/11/2013, que autorizou, conforme alínea “o” do artigo 22 do Estatuto Social da
Companhia, a homologação do processo administrativo licitatório DVLI nº 1020130206, para
execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços operacionais de melhorias,
implantação e manutenção de redes de distribuição de água com diâmetros menores que 200 mm
e ligações prediais de água, para o atendimento ao crescimento vegetativo e manutenção, bem
como serviços com utilização de equipamento de retroescavadeira e abastecimento emergencial
por caminhão pipa, no Distrito do Alto Rio das Velhas, incluindo vilas e favelas, cujo valor
adjudicado foi de R$16.286.900,61 (dezesseis milhões, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos
reais e sessenta e um centavos), com prazo de execução previsto de 20 (vinte) meses, de acordo
com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de 29/10/2013; 5.13.3. autorizar,
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conforme CAG nº 015/08 de 24/11/2008, a homologação do processo administrativo licitatório
DVLI nº 1020130169, referente à contratação da parceria público-privada, na modalidade de
concessão administrativa, para a execução das obras de ampliação do Sistema Produtor Rio
Manso e a prestação dos serviços, consistentes na operação e manutenção eletromecânica,
automação e instrumentação das unidades de adução; de manutenção civil e hidráulica;
conservação de áreas verdes; limpeza, asseio e conservação predial; vigilância e segurança
patrimonial, em todo o Sistema Produtor Rio Manso, que compreende desde a barragem de
acumulação e seu entorno até o reservatório R10, localizado no município de Contagem; e demais
serviços correlatos, cujo valor adjudicado foi de R$693.730.971,73 (seiscentos e noventa e três
milhões, setecentos e trinta mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e três centavos), com
prazo de execução previsto de 15 (quinze) anos, de acordo com a recomendação da Diretoria
Executiva em reunião de 29/10/2013. Assuntos apresentados pelo Superintendente de Licitações
e Estudos de Custos, Eustáquio Schmitz de Castro; 5.14. aprovar, conforme alínea “u” do artigo
22 do Estatuto Social da Companhia, as diretrizes para elaboração do Relatório de
Sustentabilidade 2013, de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de
12/11/2013. Assunto apresentado pela Gerente da Divisão de Responsabilidade Social, Luciana
Barbosa Silveira; 5.15. foi apresentado pelo Gestor de Empreendimento de Grande Porte - Meta
2014, Valter Vilela Cunha, o acompanhamento das ações da COPASA MG relativas ao Programa
Estruturador do Estado de Minas Gerais: “Meta 2014 - Revitalização do Rio das Velhas”; 5.16. foi
apresentado pelo Gerente da Divisão de Eficiência Energética, Paulo Roberto Cherem de Souza,
o acompanhamento das metas do indicador Água Não Convertida em Receita - ANCR; 5.17.
aprovar, conforme artigo 22, alínea “h” do Estatuto Social da Companhia, o Plano Anual de
Auditoria para o ano de 2014. Assunto apresentado pelo Auditor Geral, Reginaldo Vicente de
Resende; 5.18. o assunto referente ao item “4.18” da ordem do dia foi retirado da pauta. 5.19.
transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A: 5.19.1. autorizar, conforme Comunicado da
Assembleia Geral nº 010/12 de 13/04/2012, a transferência de ativos para a Cemig Distribuição
S/A, por meio da doação dos bens adquiridos para execução das obras de modificação de rede de
distribuição rural, para a estação elevatória de água bruta - EEAB do sistema de abastecimento de
água de Peçanha, no valor de R$91.530,95 (noventa e um mil, quinhentos e trinta reais e noventa
e cinco centavos), de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva em reunião de
22/10/2013; 5.19.2. referendar o Comunicado do Presidente do Conselho de Administração nº
006/13, de 06/11/2013, que autorizou, conforme Comunicado da Assembleia Geral nº 010/12 de
13/04/2012, a transferência de ativos para a Cemig Distribuição S/A, por meio da doação dos
bens adquiridos para as obras de modificação de rede de distribuição rural, compreendendo a
instalação de 1 (um) banco regulador de tensão de 13,8 kV e 250 kVA, objetivando a
regularização do fornecimento de energia para a nova captação do rio Itamarandiba, integrante ao
sistema de abastecimento de água de Itamarandiba, no valor de R$94.966,70 (noventa e quatro
mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), de acordo com a recomendação da
Diretoria Executiva em reunião de 05/11/2013. Assunto apresentado pelo Chefe do Gabinete da
Presidência, Vespasiano Álvaro de Souza; 5.20. foram apresentadas pela Diretora Financeira e de
Relações com Investidores, Paula Vasques Bittencourt, as demonstrações financeiras referentes
ao terceiro trimestre de 2013; 5.21. autorizar, conforme Comunicado da Presidência nº 76/08 de
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16/12/2008, a formalização do IV termo aditivo de acréscimo, decréscimo e inclusão de itens, com
alteração de valor, ao contrato nº 11.2083, referente à execução, com fornecimento total de
materiais, das obras e serviços de ampliação e melhorias da estação de tratamento de esgoto do
Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, acrescendo-o em R$7.651.707,91 (sete milhões, seiscentos
e cinquenta e um mil, setecentos e sete reais e noventa e um centavos), correspondente a 4,10%
(quatro vírgula dez por cento) do valor original do contrato, totalizando com esse aditamento o
montante de R$194.055.946,28 (cento e noventa e quatro milhões, cinquenta e cinco mil,
novecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), de acordo com a recomendação da
Diretoria Executiva em reunião de 19/11/2013. Assunto apresentado pelo Superintendente de
Gestão de Energia, Marcelo Monachesi Gaio. 6. Encerramento: nada mais havendo a se tratar,
foram encerrados os trabalhos e concluída a presente Ata, depois lida, aprovada e assinada por
mim, Vespasiano Álvaro de Souza, Secretário, e José Veloso Medrado, Procurador Jurídico da
Companhia, que atestou que as deliberações desta Reunião estão de acordo com as normas da
Empresa e a legislação vigente. Assinam, ainda, os Conselheiros presentes: Alencar Santos
Viana Filho, Alexandre Pedercini Issa, Alfredo Vicente Salgado Faria, Enio Ratton Lombardi,
Euclides Garcia de Lima Filho, João Fleury e Ricardo Augusto Simões Campos. Belo Horizonte,
22 de novembro de 2013. Confere com a original lavrada em livro próprio.
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