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Carlos Eduardo Tavares de Castro

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
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Carlos Augusto Botrel Berto

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ

61.562.112/0006-35

Data Início

15/03/2013

Descrição do serviço contratado

As DFs e ITRs da Companhia são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Serviços
contratados para a Controladora e sua subsidiária COPANOR:
1. Auditoria das DFs;

2. Auditoria das DFs Consolidadas;

3. "Free Translation" para o idioma Inglês das DFs Consolidadas;

4. Revisão especial das ITRs com base nas práticas contábeis brasileiras;

5. Revisão especial das ITRs, com base nos padrões internacionais de contabilidade (IFRS);

6. "Free Translation" para o idioma Inglês do Relatório de Revisão Especial das ITRs;
7. Auditoria mensal dos procedimentos adotados para determinação das bases de cálculo e da conformidade com a legislação
em vigor, referente a: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISSQN;

8. Auditoria no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;

9. Assistência à Companhia por ocasião das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, bem como nas reuniões de
seus Conselhos Fiscal e de Administração;
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10. Assistência à Companhia na análise, revisão e discussão das diferenças entre as práticas contábeis brasileiras e as
normas e procedimentos do IFRS;

11. Revisão do Formulário de Referência a ser arquivado na CVM, atentando para o cumprimento das normas estabelecidas
pelo referido Órgão.

12. Relatório anual de sugestões para melhoria dos controles internos e dos procedimentos contábeis e fiscais;

13. Assistência constante e permanente à Companhia com relação às alterações na legislação;

14. Emissão de carta conforto destinada à COPASA e aos “underwriters” de uma Oferta Pública de debêntures de emissão da
COPASA.

15. Teste de Impairment.

Todos os serviços listados acima foram prestados no exercício de 2016.
No exercício de 2017, foram prestados os serviços descritos nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13.

No exercício de 2018, foram prestados os serviços descritos nos itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.
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Montante total da remuneração dos auditores
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Valores pagos em 2018 pelos serviços de auditoria independente prestados à Controladora e sua subsidiária COPANOR:
1. Auditoria das DFs: R$257.732,21;
2. Auditoria das DFs Consolidadas – IFRS: R$237.025,39;
3. Free Translation: R$0,00;
4. Revisão especial - ITRs: R$28.844,53;
5. Revisão especial - ITRs (IFRS): R$26.489,88;
6. Free Translation do Relat. Revisão Especial das ITRs: R$ 1.198,64;
7. Auditoria mensal dos procedimentos (impostos/contribuições): R$19.048,06;
8. Auditoria no SPED: R$31.438,69;
9. Assistência na AGOE: R$1.851,76;
10. Assistência na análise, revisão e discussão (práticas contábeis brasileiras e IFRS): R$1.851,76;
11. Revisão do Formulário de Referência a ser arquivado na CVM, atentando para o cumprimento das normas estabelecidas
pelo referido Órgão: R$3.703,52;
12. Relatório anual de sugestões de melhoria dos controles internos: R$0,00;
13. Assistência constante e permanente com relação às alterações na legislação: R$1.851,76;
14. Emissão de carta conforto destinada à COPASA e aos “underwriters” de uma Oferta Pública de debêntures de emissão da
COPASA: R$9.432,72.
15. Teste de impairment: R$0,00.

Justificativa da substituição
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

CPF

Endereço

Carlos Augusto da Silva

15/03/2013

507.225.816-53

Rua dos Inconfidentes 1190, 9º andar, Funcionários, Belo Horizonte, MG, Brasil, CEP 30140-120,
Telefone (31) 32691525, e-mail: carlos_augusto.silva@br.pwc.com

Guilherme Campos e Silva

04/07/2016

714.114.966-04

Rua dos Inconfidentes 911, 18º andar, Funcionários, Belo Horizonte, MG, Brasil, CEP 30140-120,
Telefone (31) 32691525, e-mail: guilherme.campos@br.pwc.com

Possui auditor?

SIM
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Código CVM

385-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CPF/CNPJ

49.928.567/0001-11

Data Início

05/04/2018

Versão : 11
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As DFs e ITRs da Companhia são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Serviços
contratados para a Controladora e sua subsidiária COPANOR:
1. Auditoria das DFs;
2. Auditoria das DFs Consolidadas;
3. Revisão especial das ITRs com base nas práticas contábeis brasileiras;
4. Revisão especial das ITRs, com base nos padrões internacionais de contabilidade (IFRS);
5. Auditoria mensal dos procedimentos adotados para determinação das bases de cálculo e da conformidade com a legislação
em vigor, referente a: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISSQN;
6. Auditoria no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;
7. Validação do Teste de Impairment;
8. Assistência à Companhia por ocasião das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, bem como nas reuniões de
seus Conselhos Fiscal e de Administração;
9. Assistência à Companhia na análise, revisão e discussão das diferenças entre as práticas contábeis brasileiras e as normas
e procedimentos do IFRS;
10. Revisão sob demanda do Formulário de Referência a ser arquivado na CVM;
11. Relatório anual de sugestões para melhoria dos controles internos e dos procedimentos contábeis e fiscais;
12. Assistência constante e permanente à Companhia com relação às alterações na legislação;
13. Emissão de carta conforto destinada à COPASA MG e aos "underwriters" de Oferta Pública de debêntures de emissão da
COPASA MG com base na Instrução CVM 400 ou outra modalidade que exija carta conforto;
14. Auditoria de procedimentos para validação dos valores contabilizados no Ativo Imobilizado, visando a certificação da base
de ativo, conforme determinação na ARSAE MG;
15. Realização de trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados - PPA, especificamente relacionados com os controles
e contabilização dos recursos referentes ao Programa de Proteção de Mananciais.

Dos serviços listados acima foram totalmente prestados nos exercícios de 2018, os itens 3 e 4, e parcialmente os itens 1,2,5 e
6.
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Valores pagos em 2018 pelos serviços de auditoria independente prestados à Controladora e sua subsidiária COPANOR:
1. Auditoria das DFs: R$ 235.311,57;
2. Auditoria das DFs Consolidadas: R$ 27.175,95;
3. Revisão Especial – ITRs: R$ 100.138,23;
4. Revisão Especial – ITRs (IFRS): R$ 11.126.46;
5. Auditoria Mensal dos Procedimentos (impostos/contribuições): R$ 161.874,65;
6. Auditoria no SPED: R$ 34.963,38.
7. Validação do Teste de Impairment: R$ 0,00.
8. Assistência à Companhia por ocasião das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, bem como nas reuniões de
seus Conselhos Fiscal e de Administração: R$ 0,00.
9. Assistência à Companhia na análise, revisão e discussão das diferenças entre as práticas contábeis brasileiras e as normas
e procedimentos do IFRS: R$ 0,00.
10. Revisão sob demanda do Formulário de Referência a ser arquivado na CVM: R$ 0,00.
11. Relatório anual de sugestões para melhoria dos controles internos e dos procedimentos contábeis e fiscais: R$ 0,00.
12. Assistência constante e permanente à Companhia com relação às alterações na legislação: R$ 0,00.
13. Emissão de carta conforto destinada à COPASA MG e aos "underwriters" de Oferta Pública de debêntures de emissão da
COPASA MG com base na Instrução CVM 400 ou outra modalidade que exija carta conforto: R$ 0,00.
14. Auditoria de procedimentos para validação dos valores contabilizados no Ativo Imobilizado, visando a certificação da base
de ativo, conforme determinação na ARSAE MG: R$ 0,00.
15. Realização de trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados - PPA, especificamente relacionados com os controles
e contabilização dos recursos referentes ao Programa de Proteção de Mananciais: R$ 0,00.

Justificativa da substituição

Atendimento ao artigo 31 da Instrução CVM 308/99 (rotatividade dos auditores independentes).

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico
Marcelo Salvador

DATA_INICIO_ATUACAO
05/04/2018

CPF
032.954.046-74

Endereço
Rua Antônio de Albuquerque, 330, 12º andar, Funcionários, Belo Horizonte, MG, Brasil, CEP
30112-010, Telefone (31) 32691525, e-mail: guilherme.campos@br.pwc.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG Auditores Independentes

CPF/CNPJ

57.755.217/0001-29

Data Início

09/04/2019

Versão : 11
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As DFs e ITRs da Companhia são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Serviços
contratados para a Controladora e sua subsidiária COPANOR:
1. Auditoria das Demonstrações Financeiras (DFs);
2. Auditoria das DFs Consolidadas;
3. Revisão especial das Informações Trimestrais (ITRs) com base nas práticas contábeis brasileiras;
4. Revisão especial das ITRs, com base nos padrões internacionais de contabilidade (IFRS);
5. Revisão fiscal dos procedimentos adotados para determinação das bases de cálculo e da conformidade com a legislação
em vigor, referente a: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISSQN;
6. Revisão Crítica no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;
7. Validação do Teste de Impairment;
8. Assistência à Companhia por ocasião das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, bem como nas reuniões de
seus Conselhos Fiscal e de Administração;
9. Assistência à Companhia na análise, revisão e discussão das diferenças entre as práticas contábeis brasileiras e as normas
e procedimentos do IFRS;
10. Revisão sob demanda do Formulário de Referência a ser arquivado na CVM;
11. Relatório anual de sugestões para melhoria dos controles internos e dos procedimentos contábeis e fiscais;
12. Assistência constante e permanente à Companhia com relação às alterações na legislação;
13. Emissão de carta conforto destinada à COPASA MG e aos "underwriters" de Oferta Pública de debêntures de emissão da
COPASA MG com base na Instrução CVM 400 ou outra modalidade que exija carta conforto;
14. Auditoria de procedimentos para validação dos valores contabilizados no Ativo Imobilizado, visando a certificação da base
de ativo, conforme determinação na ARSAE MG;
15. Realização de trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados - PPA, especificamente relacionados com os controles
e contabilização dos recursos referentes ao Programa de Proteção de Mananciais.
16. “Free Translation” para o inglês das DFs.
17. “Free Translation” para o inglês das ITRs.
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Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço
Justificativa da substituição

Não renovação do contrato anterior, cuja duração foi de 1 (um) ano, devido à inviabilidade financeira do mesmo.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico
Anderson Luiz de Menezes

DATA_INICIO_ATUACAO
09/04/2019

CPF
592.364.006-63

Endereço
Rua Paraíba, 550, 12º andar, Funcionários, Belo Horizonte, MG, Brasil, CEP 30130-141, Telefone
(31) 21285736, e-mail: almenezes@kpmg.com.br
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2.3 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Nos termos do art. 28, inciso “XXV”, do Estatuto Social da Companhia é de competência do Conselho de
Administração, a autorização para contratação e destituição de auditores independentes. Ao Comitê de
Auditoria Estatuário cabe opinar sobre a sua contratação e destituição, conforme previsto no inciso “I” do art.
69 do Estatuto Social.
Em cumprimento ao que determina o art. 22 da Instrução CVM nº 308/1999, não poderão realizar auditoria
independente o Auditor Independente - Pessoa Física, os sócios e os demais integrantes do quadro técnico de
Auditor Independente - Pessoa Jurídica quando ficar configurada, em sua atuação na entidade auditada, suas
controladas, controladoras ou integrantes de um mesmo grupo econômico, a infringência às normas do
Conselho Federal de Contabilidade - CFC relativas à independência.
Além disso, o auditor independente também deverá observar as seguintes vedações em relação às entidades
cujo serviço de auditoria contábil esteja a seu cargo, conforme previsto no art. 23 da Instrução CVM nº
308/1999:
i. adquirir ou manter títulos ou valores mobiliários de emissão da entidade, suas controladas, controladoras
ou integrantes de um mesmo grupo econômico; ou
ii. prestar serviços de consultoria que possam caracterizar a perda da sua objetividade e independência.
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(Reais)

Exercício social (31/12/2018)

Exercício social (31/12/2017)

Exercício social (31/12/2016)

6.226.632.595,28

6.244.343.322,68

5.939.687.681,62

11.178.403.236,05

10.809.991.695,87

10.947.481.603,76

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

4.737.284.630,38

4.326.400.770,41

4.032.875.237,06

Resultado Bruto

1.849.608.990,92

1.835.406.124,21

1.548.477.385,32

578.700.253,10

560.438.056,10

434.160.768,08

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

126.393.810

126.393.810

126.393.810

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

49,263746

49,403870

46,993350

Resultado Básico por Ação

4,578547

4,421566

3,556688

Resultado Diluído por Ação

4,58

4,42

3,56

Patrimônio Líquido
Ativo Total

Resultado Líquido
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3.2 - Medições não contábeis

3.2. Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar neste
formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor deve:

a. Informar o valor das medições não contábeis
O EBITDA é uma medição não contábil adotada pela Companhia. O seu cálculo é realizado de acordo com a
Instrução CVM n° 527/2012 e consiste no lucro líquido acrescido dos tributos sobre o lucro, resultado
financeiro e depreciações e amortizações. A Margem EBITDA é calculada por meio da divisão do EBITDA
pelo somatório das receitas líquidas de água e esgoto e das outras receitas operacionais. As Demonstrações
Financeiras (DFs) da Companhia são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB), e pelos controles internos determinados pela sua administração como necessários para permitir a
elaboração de DFs livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
O EBITDA e a Margem EBITDA não são: (i) medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial Reporting Standards
(IFRS), emitidas pelo IASB, (ii) não representam o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não devem
ser considerados como substitutos para o lucro líquido, como indicadores do desempenho operacional ou
tampouco como substitutos do fluxo de caixa como indicador de liquidez da Companhia; (iii) não possuem um
significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras
companhias, cabendo observar que a Companhia utiliza como base para o cálculo, a Instrução CVM n°
527/2012, que versa sobre essa medida em seu artigo 3º, inciso I.
O EBITDA atingiu R$1,49 bilhão no ano de 2018, redução de 2,0% na comparação com o valor de R$1,52
bilhão alcançado em 2017. A Margem EBITDA, que é calculada por meio da divisão do EBITDA pelo
somatório da receita líquida de água e esgoto e das outras receitas operacionais, atingiu 33,9% em 2018 (35,6%
em 2017). O quadro a seguir apresenta o EBITDA e a Margem EBITDA, para os exercícios encerrados em 31
de dezembro de 2018, 2017 e 2016, respectivamente:

Especificação (R$ mil)
Lucro líquido do período
(+) Tributos sobre o lucro
(+) Resultado financeiro
(+) Depreciações e amortizações
(=) EBITDA
Margem EBITDA

2018
578.700
153.172
190.583
568.409
1.490.864
33,9%

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de:
2018
2017
2017
2016
X
X
2017
2016
560.438
3,3%
434.161
29,1%
198.262
-22,7%
166.338
19,2%
198.013
-3,8%
198.828
-0,4%
563.996
0,8%
596.782
-5,5%
1.520.709
-2,0%
1.396.109
8,9%
35,6%
36,1%
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b. Conciliação do EBITDA ao Lucro Líquido
Apresentamos abaixo a conciliação do lucro líquido da Companhia ao EBITDA, referente aos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de:
Especificação (R$ mil)
(=) EBITDA
(-) Tributos sobre o lucro
(-) Resultado financeiro
(-) Depreciações e amortizações
Lucro líquido do período

2018

2017

1.490.864 1.520.709
153.172
198.262
190.583
198.013
568.409
563.996
578.700
560.438

2018
x
2017
-2,0%
-22,7%
-3,8%
0,8%
3,3%

2016
1.396.109
166.338
198.828
596.782
434.161

2017
x
2016
8,9%
19,2%
-0,4%
-5,5%
29,1%

c. Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão
da sua condição financeira e do resultado de suas operações
A administração da Companhia acredita que o EBITDA é uma medida adequada para aferir o desempenho
operacional e permitir uma comparação com outras companhias do setor, pois reflete a geração de caixa
decorrente exclusivamente das operações da Companhia, excluindo qualquer despesa que não afete a geração
de caixa, ainda que operacional, como, por exemplo, a depreciação e a amortização. Outras empresas podem
calcular o EBITDA de maneira diferente da COPASA MG.
Dessa forma, a Companhia acredita que o EBITDA permite uma melhor compreensão do seu desempenho
financeiro e de sua capacidade de cumprimento das obrigações assumidas junto a instituições financeiras e
demais credores, assim como obter recursos para suas atividades.
O EBITDA é uma informação adicional às DFs da Companhia e não deve ser utilizado em substituição aos
relatórios auditados, pois não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas
Normas Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas
pelo IASB. Adicionalmente, a Companhia entende que o EBITDA não deve ser considerado como alternativa
ao lucro líquido.

PÁGINA: 18 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

3.3 Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de
encerramento de exercício social que as altere substancialmente
Eventos subsequentes a 31.12.2018, conforme Demonstrações Financeiras Consolidadas 2018, datadas
de 28.02.2019:
a.1) Natureza do evento: Negociação de dívidas do Hospital Evangélico.
Em 23.01.2019, o Conselho de Administração aprovou, conforme artigo 28, inciso XXIII do Estatuto Social,
as condições para negociação da dívida do Hospital Evangélico, localizado no município de Belo Horizonte,
no valor de R$19.993 mil até 31.12.2018, com concessão de desconto e subvenções, resultando em um débito
líquido de R$4.825 mil que será parcelado em 240 parcelas de R$20 mil.
a.2) Efeitos financeiros: A referida negociação teve por objetivo reduzir o índice de inadimplência da
Companhia, e foi conduzida em linha com a Política de Ações de Cobrança para Clientes Especiais.

b.1) Natureza do evento: Oferta Pública de Debêntures - Instrução CVM 476/2009.
Em 23.01.2019, foi deliberada pelo Conselho de Administração da Companhia e recomendada para aprovação
de Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a contratação de operação de crédito de longo prazo, por meio da
14ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, sob o
regime de garantia firme, em até duas séries, no valor de R$350.000 mil a ser emitida nos termos da Instrução
CVM nº 476/2009. A AGE, prevista para 22.02.2019, visando aprovar essa contratação, foi cancelada em
21.02.2019, por solicitação do representante do Acionista Majoritário.
Em 16.04.2019 foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia a retomada da 14ª Emissão
Pública de Debêntures Simples, no valor da emissão no montante de R$199.000 mil.
b.2) Efeitos financeiros: Este evento não acarretou efeitos financeiros significativos.

c.1) Natureza do evento: Rompimento da barragem Mina do Feijão em Brumadinho
Em 25.01.2019, devido ao rompimento da barragem de mineração da Mina do Feijão, em Brumadinho, a
COPASA MG executou ações visando identificar e mitigar os riscos à operação da Companhia. Assim,
preventivamente, fechou as comportas da unidade de captação de água no Rio Paraopeba para preservação das
instalações da captação, cujos ativos não sofreram deterioração, portanto, não foram comprometidos.
c.2) Efeitos financeiros: A interrupção dessa captação não irá comprometer a distribuição de água potável, já
que os sistemas de abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte são interligados, e as represas
do Rio Manso, Serra Azul, Vargem das Flores e a captação, a fio d’água, do Rio das Velhas estão com os
níveis de água em plena capacidade para a continuidade e a normalidade do abastecimento de água para a
população, garantindo o suprimento regular de água durante os próximos períodos de estiagem 2019/2020.
Nenhuma das fontes de fornecimento de água mencionadas foi afetada pelo acidente e todas operam em
condições normais, até 15.04.2019. Ademais, o volume armazenado nessas represas, em meados de abril de
2019, cerca de 210 milhões de m³, garante o suprimento regular de água para a população durante os próximos
períodos de estiagem de 2019/2020.
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d.1) Natureza do evento: Definição do percentual de distribuição do Lucro Líquido sob a forma de Juros
sobre o Capital Próprio (JCP).
Em 28.02.2019, o Conselho de Administração, deliberou pela distribuição, no exercício de 2019, de 25% do
Lucro Líquido (ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nos incisos I, II e III do artigo
202 da Lei Federal nº 6.404/1976), a título de remuneração aos acionistas sob a forma de JCP.
d.2) Efeitos financeiros: Este evento não acarretou efeitos financeiros significativos.

PÁGINA: 20 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

3.4 - Política de destinação dos resultados

3.4. Descrever a política de destinação dos resultados dos três últimos exercícios sociais, indicando:

2018
As

regras

2017

utilizadas

na As

regras

2016

utilizadas

na As

regras

utilizadas

na

constituição de reservas pela constituição de reservas pela constituição de reservas pela
Companhia no exercício estão Companhia no exercício estão Companhia no exercício estão
destacadas a seguir:
1)

Reserva

de

destacadas a seguir:
Lucros:

é 1)

Reserva

de

destacadas a seguir:
Lucros:

é 1)

Reserva

de

Lucros:

é

constituída pela reserva legal, constituída pela reserva legal, constituída pela reserva legal,
reservas de incentivos fiscais e reservas de incentivos fiscais e reservas de incentivos fiscais e
reserva de retenção de lucros, de reserva de retenção de lucros, de reserva de retenção de lucros, de
acordo com a Lei Federal nº acordo com a Lei Federal nº acordo com a Lei Federal nº
6.404/1976.

6.404/1976.

6.404/1976.

 Reserva Legal: 5,0% do lucro
 Reserva Legal: 5,0% do lucro
 Reserva Legal: 5,0% do lucro
líquido

apurado

em

cada líquido

apurado

em

cada líquido

apurado

em

cada

exercício social, até que o valor exercício social, até que o valor exercício social, até que o valor
da reserva seja igual a 20,0% do da reserva seja igual a 20,0% do da reserva seja igual a 20,0% do
capital social. Não obstante, a capital social. Não obstante, a capital social. Não obstante, a
Companhia poderá deixar de Companhia poderá deixar de Companhia poderá deixar de
constituir

reserva

legal

no constituir

reserva

legal

no constituir

reserva

legal

no

a.
Regras
exercício social em que o saldo exercício social em que o saldo exercício social em que o saldo
sobre
retenção dedessa reserva, acrescido às dessa reserva, acrescido às dessa reserva, acrescido às
lucros
reservas de capital constituídas, reservas de capital constituídas, reservas de capital constituídas,
exceder 30,0% do capital social. exceder 30,0% do capital social. exceder 30,0% do capital social.
Eventuais

prejuízos

líquidos Eventuais

prejuízos

líquidos Eventuais

prejuízos

líquidos

poderão ser levados a débito da poderão ser levados a débito da poderão ser levados a débito da
reserva legal.

reserva legal.

reserva legal.

 Reservas de Incentivos Fiscais:
 Reservas de Incentivos Fiscais:
 Reservas de Incentivos Fiscais:
oriundas de destinação da parcela oriundas da destinação da parcela oriundas da destinação da parcela
de incentivos fiscais, decorrentes de incentivos fiscais, decorrentes de incentivos fiscais, decorrentes
de

doações

e

subvenções de

doações

e

subvenções de

doações

e

subvenções

governamentais, apropriada ao governamentais, apropriada ao governamentais, apropriada ao
resultado do exercício a partir de resultado do exercício a partir de resultado do exercício a partir de
01.01.2008.
 Reserva

01.01.2008.

de

Retenção

de
 Reserva

01.01.2008.

de

Retenção

de
 Reserva

de

Retenção

de

Lucros: oriundas da retenção de Lucros: oriundas da retenção de Lucros: oriundas da retenção de
parte

do

lucro

líquido

do parte

do

lucro

líquido

do parte

do

lucro

líquido

do

exercício prevista no orçamento exercício prevista no orçamento exercício prevista no orçamento
de capital, previamente aprovado de capital, previamente aprovado de capital, previamente aprovado
pela Assembleia Geral, o qual pela Assembleia Geral, o qual pela Assembleia Geral, o qual
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poderá ter duração de até 05 poderá ter duração de até 05 poderá ter duração de até 05
(cinco) exercícios. O orçamento (cinco) exercícios. O orçamento (cinco) exercícios. O orçamento
de capital indicará todas as fontes de capital indicará todas as fontes de capital indicará todas as fontes
dos recursos e aplicações de dos recursos e aplicações de dos recursos e aplicações de
capital,

fixo

ou

circulante, capital,

fixo

ou

circulante, capital,

fixo

ou

circulante,

devendo ser revisado anualmente devendo ser revisado anualmente devendo ser revisado anualmente
pela Assembleia Geral, caso pela Assembleia Geral, caso pela Assembleia Geral, caso
tenha duração superior a um tenha duração superior a um tenha duração superior a um
exercício social.

exercício social.

exercício social.

2) Reservas de Capital: reserva 2) Reservas de Capital: reserva 2) Reservas de Capital: reserva
de ágio na emissão de ações, de ágio na emissão de ações, de ágio na emissão de ações,
prêmio na emissão de debêntures, prêmio na emissão de debêntures, prêmio na emissão de debêntures,
incentivos fiscais, doações e incentivos fiscais, doações e incentivos fiscais, doações e
subvenções para investimentos, subvenções para investimentos, subvenções para investimentos,
conforme

permitido

pela conforme

permitido

pela conforme

permitido

pela

legislação em vigor. As quantias legislação em vigor. As quantias legislação em vigor. As quantias
destinadas à reserva de capital destinadas à reserva de capital destinadas à reserva de capital
não são consideradas para efeito não são consideradas para efeito não são consideradas para efeito
da determinação do dividendo da determinação do dividendo da determinação do dividendo
obrigatório.

obrigatório.

Especificação - R$
a.i. Valores
das
Retenções de
Lucros

obrigatório.

2018

Reserva Legal (a)

2017

2016

28.935.012,66

28.021.902,81

21.708.038,40

0,00

7.955.904,92

4.853.510,29

Reserva de Retenção (c)

274.882.620,22

371.023.636,74

291.221.588,31

Reserva de Lucros (a+b+c)

303.817.632,88

407.001.444,47

317.783.137,00

-

-

Reserva de Incentivos Fiscais (b)

Reserva de Capital

1

-

(1) 2016: O valor de R$4.853.510,29 refere-se à reserva de incentivos fiscais, oriunda de subvenções repassadas pelo Governo Federal, a título de
incentivo à despoluição de bacias hidrográficas (Prodes). Considerando que o valor de R$3.497.299,36, referente à parcela transferida para lucros
acumulados em razão do efeito líquido da amortização da correção monetária sobre ativos no período de 1996 e 1997, deve ser deduzido do lucro
acumulado do exercício, o valor líquido da parcela destinada à reserva é de R$1.356.210,93. 2017: O valor de R$7.955.904,92 refere-se a reserva de
incentivos fiscais, oriunda de subvenções repassadas pelo Governo Federal, a título de incentivo à despoluição de bacias hidrográficas (Prodes).
Considerando que o valor de R$807.147,41, referente à parcela transferida para lucros acumulados em razão do efeito líquido da amortização da correção
monetária sobre ativos no período de 1996 e 1997, deve ser deduzido do lucro acumulado do exercício, o valor líquido da parcela destinada à reserva é
de R$7.148.757,51. 2018: Não houve constituição de reservas de incentivos fiscais.
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b. Regras sobre
distribuição de
dividendos

2018

2017

2016

O Estatuto Social determina que

O Estatuto Social determina que

O Estatuto Social determina que

a Companhia deve destinar aos

a Companhia deve destinar aos

a Companhia deve destinar aos

acionistas,

acionistas,

acionistas,

como

dividendo

como

dividendo

como

dividendo

anual mínimo obrigatório, a

anual mínimo obrigatório, a

anual mínimo obrigatório, a

parcela correspondente a, no

parcela correspondente a, no

parcela correspondente a, no

mínimo, 25% do “lucro líquido

mínimo, 25% do “lucro líquido

mínimo, 25% do “lucro líquido

ajustado”, calculado sobre o

ajustado”, calculado sobre o

ajustado”, calculado sobre o

saldo obtido com as deduções e

saldo obtido com as deduções e

saldo obtido com as deduções e

acréscimos previstos nos incisos

acréscimos previstos nos incisos

acréscimos previstos nos incisos

I, II e III do artigo 202, da Lei

I, II e III do artigo 202, da Lei

I, II e III do artigo 202, da Lei

Federal nº 6.404/1976. Essa

Federal nº 6.404/1976. Essa

Federal nº 6.404/1976. Essa

distribuição poderá ser por meio

distribuição poderá ser por meio

distribuição poderá ser por meio

do JCP.

do JCP.

do JCP.

A Companhia poderá levantar

A Companhia poderá levantar

A Companhia poderá levantar

balanços

balanços

balanços

semestrais

e/ou

semestrais

e/ou

semestrais

e/ou

trimestrais, podendo, com base

trimestrais, podendo, com base

trimestrais, podendo, com base

neles, declarar por deliberação

neles, declarar por deliberação

neles, declarar por deliberação

do Conselho de Administração,

do Conselho de Administração,

do Conselho de Administração,

dividendos

dividendos

dividendos

intermediários

e

intermediários

e

intermediários

e

intercalares ou JCP. Os valores

intercalares ou JCP. Os valores

intercalares ou JCP. Os valores

declarados

declarados

declarados

como

JCP

e/ou

como

JCP

e/ou

como

JCP

e/ou

dividendos, caso não sejam

dividendos, caso não sejam

dividendos, caso não sejam

reclamados dentro do prazo de 3

reclamados dentro do prazo de 3

reclamados dentro do prazo de 3

(três) anos após a data em que

(três) anos após a data em que

(três) anos após a data em que

forem colocados à disposição

forem colocados à disposição

forem colocados à disposição

dos acionistas, serão revertidos

dos acionistas, serão revertidos

dos acionistas, serão revertidos

em favor da Companhia.

em favor da Companhia.

em favor da Companhia.

Para o exercício de 2018, o

Para o exercício de 2017, o

Para o exercício de 2016, o

Conselho

Conselho

Conselho

de

Administração

de

Administração

de

Administração

deliberou, em reunião realizada

deliberou, em reunião realizada

deliberou, em reunião realizada

em 22.02.2018, pela distribuição

em 09.03.2017, pela distribuição

em 05.05.2016, pela distribuição

de dividendos, sob a forma de

de dividendos, sob a forma de

de dividendos, sob a forma de

JCP, no patamar de 50% do

JCP, no patamar de 25% do

JCP, no patamar de 25% do

“lucro líquido ajustado”, com

“lucro líquido ajustado”, com

“lucro líquido ajustado”, com

distribuições

distribuições

distribuições

trimestrais,

trimestrais,

trimestrais,

observando o Estatuto Social e a

observando o Estatuto Social e a

observando o Estatuto Social e a

Política de Dividendos vigente.

Política de Dividendos vigente.

Política de Dividendos vigente.

Considerando que a legislação

Considerando que a distribuição

Considerando que a distribuição

em vigor requer a dedução do

foi realizada sob a forma de JCP,

foi realizada sob a forma de JCP,

Imposto de Renda Retido na

e observando o artigo 9º, § 2º e §

e observando o artigo 9º, § 2º e §

Fonte

7º da Lei Federal nº 9.249/1995,

7º da Lei Federal nº 9.249/1995,

foi

foi

(IRRF)

dos

JCPs

declarados, os valores pagos aos

distribuído

o

valor

distribuído

o

valor
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3.4 - Política de destinação dos resultados

acionistas

são

impostos,

exceto

de

correspondente a 29,41% do

correspondente a 29,41% do

os

lucro líquido ajustado, que, após

lucro líquido ajustado, que, após

comprovadamente

o desconto dos valores dos

o desconto dos valores dos

imunes, isentos ou dispensados

Impostos de Renda Retidos na

Impostos de Renda Retidos na

de retenção.

Fonte (15%), perfaz um valor

Fonte (15%), perfaz um valor

correspondente a 25% do lucro

correspondente a 25% do lucro

líquido ajustado.

líquido ajustado.

Trimestral

Trimestral

acionistas

líquidos
para

c. Periodicidade
das declarações
de dividendos

Trimestral

d.
Eventuais
restrições
à
distribuição de
dividendos
impostas
por
legislação
ou
regulamentação
especial
aplicável
ao
emissor, assim
como contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou arbitrais.

Todo o capital social da Companhia é representado por ações ordinárias de classe única e o Estatuto
Social da Companhia não impõe restrições quanto à distribuição de dividendos de qualquer espécie.

e. Se o emissor
possui uma
política de
destinação de
resultados
formalmente
aprovada,
informando
órgão
responsável pela
aprovação, data
da aprovação e,
caso o emissor
divulgue a
política, locais
na rede mundial
de
computadores
onde o
documento pode
ser consultado

Em 07.05.2018, a Assembleia

A

Geral Extraordinária aprovou a

aplicável ao exercício de 2017

aplicável ao exercício de 2016

revisão

de

foi aprovada pela Assembleia

foi aprovada pela Assembleia

Companhia,

Geral Extraordinária realizada

Geral Extraordinária realizada

em 13.09.2016.

em 13.09.2016.

da

Dividendos

Política
da

definindo

regras

para

a

política

de

remuneração

A

política

de

remuneração

distribuição de proventos, em
função

da

alavancagem

observada.
A

referida

Política

está

disponível para consulta no site
da

Comissão

Mobiliários

de

Valores

–

CVM

(www.cvm.gov.br), da B3 S.A. –
Brasil,

Bolsa,

Balcão

(www.b3.com.br) e de Relações
com Investidores da Companhia
(www.copasa.com.br/ri).
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2018

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2017

Exercício social 31/12/2016

549.765.240,44

524.460.248,37

407.599.219,39

50,000000

29,410000

29,410000

9,293952

8,975132

7,309488

Dividendo distribuído total

274.882.620,22

154.243.759,04

119.874.930,44

Lucro líquido retido

303.817.632,88

406.194.297,06

314.285.837,64

11/04/2019

27/04/2018

26/04/2017

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

76.726.828,96

06/04/2018

Ordinária

51.382.618,48

17/08/2018

31.962.594,32

15/05/2017

24.718.586,24

11/10/2016

Ordinária

54.541.843,94

16/11/2018

Ordinária

92.231.328,84

Ordinária

10/06/2019
37.262.569,75

28/07/2017

Ordinária

38.946.092,30

23/10/2017

Ordinária

46.072.502,67

Ordinária

17/05/2018
28.404.156,11

11/10/2016

Ordinária

30.287.998,36

06/01/2017

Ordinária

36.464.189,73

09/06/2017
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

3.6.

Informar se, nos três últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de lucros
retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores.

Exercício social findo em 31.12.2018
A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 07.05.2018 aprovou a distribuição de Dividendos
Extraordinários, no montante de R$280,0 milhões, utilizando parte da Reserva de Retenção de Lucros existente
no balanço do exercício encerrado em 31.12.2017. Fizeram jus ao recebimento dos Dividendos
Extraordinários, correspondente a R$2,2152983599 (dois reais vírgula dois um cinco dois nove oito três cinco
nove nove centavos) por ação, aqueles acionistas titulares de ações da Companhia em 07.05.2018 (Data do
Corte). Tais ações passaram a ser negociadas “ex-Dividendos” a partir de 08.05.2018. Os referidos dividendos
foram pagos em 17.05.2018.

Exercício social findo em 31.12.2017
A AGE realizada em 17.11.2017 aprovou a distribuição de Dividendos Extraordinários, no montante de
R$120,0 milhões, utilizando parte da Reserva de Retenção de Lucros existente no balanço do exercício
encerrado em 31.12.2016. Fizeram jus ao recebimento dos Dividendos Extraordinários, correspondente a
R$0,9494135828 (zero vírgula nove quatro nove quatro um três cinco oito dois oito centavos) por ação, aqueles
acionistas titulares de ações da Companhia em 17.11.2017 (Data do Corte). Tais ações passaram a ser
negociadas “ex-Dividendos” a partir de 21.11.2017. A data de pagamento dos referidos dividendos foi
30.11.2017.

Exercício social findo em 31.12.2016
Em 2016 não houve distribuição de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios
sociais anteriores.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2018

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
4.951.770.000,00
0,00

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Índice de Endividamento

0,79525644

Outros índices

1,31993926

(%,7'$[6HUYLoRGD'tYLGD
2/$-,'$GD&RPSDQKLDGHYHVHUVXSHULRUDYH]HVR
6HUYLoRGD'tYLGD
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHHVWHtQGLFHpDSURSULDGRSDUDD
FRPSUHHQVmRGHVXDVLWXDomRILQDQFHLUDSRLVSHUPLWH
HVWDEHOHFHUXPDQRomRGHSURSRUomRHQWUHVXDFDSDFLGDGH
DQXDOGHJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOHVHXV
FRPSURPLVVRVILQDQFHLURV7DLVtQGLFHVVmRXWLOL]DGRV
FRPRUHIHUrQFLDSDUDFRYHQDQWVHPGLYHUVRV
ILQDQFLDPHQWRVFRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLD26HUYLoRGD
'tYLGDpDSXUDGRVRPDQGRVHRVMXURVDDPRUWL]DomRHDV
WD[DV1HVVHVHQWLGRRYDORUDSUR[LPDGRGR6HUYLoRGD
'tYLGDSRGHVHUDSXUDGRVRPDQGRVHHVVDVUXEULFDVQR
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVFRQVWDQWHV
QDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV7UDWDVHGHYDORU
DSUR[LPDGRYLVWRTXHDVWD[DVUHODFLRQDGDVDRV
ILQDQFLDPHQWRVTXHFRPS}HPR6HUYLoRGD'tYLGDIRUDP
ODQoDGDVQDUXEULFD,PSRVWRVWD[DVFRQWULEXLo}HVH
REULJDo}HVVRFLDLVQRUHIHULGRIOX[RGHFDL[D
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2018

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

Tipo de índice

0,00

Outros índices

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
2,20101206

'tYLGD/tTXLGD[(%,7'$
2HQGLYLGDPHQWROtTXLGRFRQVROLGDGRGD&RPSDQKLDGHYH
VHULJXDORXLQIHULRUDYH]HVR/$-,'$ OXFURDQWHVGH
MXURVLPSRVWRVGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR 2UHIHULGR
OLPLWHSRGHUiDWLQJLU[PHGLDQWHMXVWLILFDWLYDHHVSHFtILFD
DSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPFDUiWHU
H[FHSFLRQDO 2EV'tYLGD/tTXLGDVRPDWyULRGRVDOGR
GHYHGRUGHFXUWRHORQJRSUD]RVGH(PSUpVWPRV
)LQDQFLDPHQWRV'HErQWXUHVH2XWURVFRPSURPLVVRV
RQHURVRV )XQGDomR/LEHUWDV PHQRV&DL[DH(TXLYDOHQWHV
GH&DL[D $&RPSDQKLDHQWHQGHTXHHVWHtQGLFHp
DSURSULDGRSDUDDFRPSUHHQVmRGHVXDVLWXDomRILQDQFHLUD
SRLVSHUPLWHHVWDEHOHFHUXPDQRomRGHSURSRUomRHQWUHR
JUDXGHHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDHVXDFDSDFLGDGH
DQXDOGHJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDO7DLVtQGLFHVVmR
XWLOL]DGRVFRPRUHIHUrQFLDSDUDFRYHQDQWVHPGLYHUVRV
ILQDQFLDPHQWRVFRQWUDtGRVSHOD&RPSDQKLD
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2018)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

46.167.403,26

89.536.619,74

Empréstimo

Garantia Real

127.569.004,79

235.204.224,50

Títulos de dívida

Garantia Real

195.258.000,38

Financiamento

Quirografárias

Títulos de dívida

Quirografárias

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

83.937.072,23

594.273.202,82

813.914.298,05

205.231.562,15

16.257.483,18

584.262.274,62

273.623.264,64

148.678.294,68

246.676.956,77

864.236.516,47

23.748.058,85

28.964.984,67

0,00

0,00

52.713.043,52

246.737.854,28

187.621.779,96

722.946.183,43

129.662.376,83

1.286.968.194,50

639.480.321,56

814.950.873,51

1.160.793.112,49

986.870.019,60

3.602.094.327,16

Observação
A tabela informa o montante de suas obrigações: financiamentos, empréstimos e títulos de dívida (debêntures), inclusive outras obrigações onerosas (Libertas).
Dívidas sem garantia real foram classificadas como dívidas quirografárias. As dívidas quirografárias são compostas por emissões de Debêntures de Mercado e Financiamentos sem garantia.
Dívidas com garantia real: Financiamento (BNY / FGTS / FINAME), Empréstimos, Debêntures BNDES e CAIXA FI.
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3.9 - Outras informações relevantes

3.9.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Determinados contratos de financiamento de que a Companhia é parte e as escrituras de debêntures emitidas
pela COPASA MG possuem, em sua maioria, cláusulas restritivas que exigem o cumprimento de indicadores
financeiros (covenants), bem como cláusulas que estabelecem a antecipação das dívidas na ocorrência do não
cumprimento dos indicadores e/ou das obrigações estabelecidas em contrato ou inadimplemento de outras
obrigações (“cross-default”).
As informações sobre os covenants dos financiamentos da Companhia estão elencadas no item 10 deste
Formulário de Referência.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

4.1. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial, aqueles
relacionados:

a. Ao emissor
Os municípios com os quais a Companhia firmou Contratos de Programa e/ou Contratos de Concessão
poderão optar por não renová-los, afetando adversamente os negócios e resultados operacionais da
Companhia.
A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário depende de outorgas
específicas pelo poder público. A partir de 2007, com o advento da Lei Federal nº 11.445/2007, as Concessões
dos municípios operados pela Companhia são outorgadas por meio da celebração de Convênio de Cooperação
e Contratos de Programa. Antes dessa data, as outorgas eram formalizadas por meio de Contratos de
Concessão.
Conforme legislação vigente, o titular dos serviços de saneamento básico poderá optar em prestá-los das
seguintes formas: i) diretamente, por meio da criação de uma autarquia municipal; ii) conceder a prestação
desses serviços por meio de processo licitatório; iii) delegá-lo a outro ente da Federação por meio de uma
gestão associada, estando dispensado de licitação. A atuação da Companhia se dá por meio dessa última opção.
Ao final de 2018, 78,3% das receitas da Companhia eram provenientes de concessões, cujos prazos de
vencimentos ocorrem após janeiro de 2034. Cabe mencionar ainda que, até junho de 2020, a Companhia não
possui concessões a vencer.
A COPASA MG chegou ao final de 2018 como concessionária para prestação de serviços de água em 638
municípios e de esgotamento sanitário em 307 municípios. Desse total, 71 municípios encontravam-se com
contratos de concessões vencidos, representando cerca de 4,2% da receita total, sendo que os serviços
continuam sendo prestados e faturados normalmente pela Companhia, atendendo ao princípio da continuidade
da prestação dos serviços públicos essenciais, e em observância à Lei Federal 11.445/2007. No final do ano
anterior, eram 79 municípios com concessões vencidas (4,4% da receita).
Com relação aos contratos vencidos, em atendimento ao princípio da continuidade dos serviços de natureza
pública essenciais para a população, o contrato é caracterizado como precário e os serviços continuam sendo
prestados e faturados normalmente pela Companhia, sendo que eventuais investimentos realizados, mesmo
que mínimos, podem ter o seu valor da indenização questionada judicialmente, tendo em vista que ocorreram
após a data de vencimento do contrato de concessão.
Ao final do período da concessão, caso a opção do titular dos serviços seja por não renovar o contrato e licitar
os serviços de saneamento, o sistema de subsídio cruzado, que implica na cobrança de uma tarifa única definida
pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de
Minas Gerais (ARSAE-MG), poderá ser comprometido, uma vez que a tarifa é calculada levando-se em conta
todas as concessões conjuntamente. Na ocorrência desse fato, a Companhia incorre no risco de perder a
margem de lucro obtida nas concessões não renovadas, que compensa a perda de margem das concessões que
não geram lucro. Isto é, a Companhia pode incorrer em perdas de economia de escala do seu negócio, com
risco de perda de faturamento, proporcional à representatividade daquela concessão.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

A não renovação também pode ocorrer, em casos específicos, caso algum Município imponha condições
excessivamente onerosas para a renovação de seu contrato, ou exija o cumprimento de metas de investimentos
de curto prazo incompatíveis com o planejamento e com a capacidade de obtenção de recursos para
financiamento do programa de investimento da Companhia.

Os Contratos de Concessão e/ou Contratos de Programa poderão ser rescindidos unilateralmente em
determinadas circunstâncias e as indenizações a serem recebidas poderão ser objeto de ações judiciais.
A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário depende de outorgas
específicas concedidas pelo poder público. As outorgas nos municípios onde a Companhia opera antes da
vigência da Lei Federal nº 11.445/2007 ocorreram por meio de Contratos de Concessão. Após a referida Lei,
por meio da celebração de Contratos de Programa.
Os contratos poderão ser rescindidos unilateralmente pelo poder concedente nas seguintes situações: (i) em
caso de interesse de ordem pública, por encampação; (ii) por descumprimento contratual; e (iii) por caducidade.
Em ambas as hipóteses, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 8.987/1995, os municípios estarão
obrigados a indenizar a concessionária pelos investimentos ainda não depreciados ou amortizados e, na
hipótese de encampação, pelos danos que a concessionária comprovadamente incorrer em função de tal
revogação, observado que, na hipótese de caducidade, ela estará sujeita à imposição de eventuais penalidades
contratuais. Essas situações também se aplicam ao município de Belo Horizonte em que a formalização para
a prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário ocorreu por meio de Convênio
de Cooperação.
Os Contratos de Concessão e os Contratos de Programa da Companhia contêm cláusulas específicas que tratam
das formas de extinção destes Contratos, dentre elas, a caducidade, a qual é caracterizada quando houver
inadimplemento de obrigações pela Companhia. Nesse caso, a Companhia não fará jus à indenização prévia
pelo Município dos investimentos realizados e não depreciados, devendo ser objeto de discussão judicial o que
poderá atrasar ou impossibilitar o recebimento, pela Companhia, dos reembolsos dos investimentos realizados.
Além disso, tal Convênio de Cooperação e os demais Contratos de Concessão ou de Programa podem ser
questionados quanto a sua eficácia, caso o Estado de Minas Gerais deixe de deter o controle acionário e/ou o
poder de gestão sobre a Companhia, uma vez que ela se valeu da contratação pelo Município por dispensa de
licitação, por ser uma empresa pertencente à administração pública do Estado de Minas Gerais, conforme
previsto no artigo 24, inciso 26, da Lei Federal nº 8.666/1993. Assim, o acionista majoritário deverá levar este
aspecto em consideração, numa eventual modelagem futura de alienação de suas ações.

Os municípios podem optar pela realização de processos licitatórios para outorgar novas concessões, o
que sujeitaria a Companhia a condições menos vantajosas, afetando-a adversamente.
Conforme legislação vigente, o titular dos serviços poderá optar por prestar estes serviços diretamente,
conceder a prestação desses serviços por meio de processo licitatório ou delegá-lo a outro ente da Federação
por meio de uma gestão associada, estando essa delegação dispensada de licitação. A Companhia tem atuado
por meio dessa última opção.
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Caso determinado município opte por realizar processo licitatório para contratação dos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, os negócios da Companhia poderão ser afetados
negativamente pela perda de oportunidade, inclusive de economia de escala do seu negócio, prejudicando suas
receitas. A Companhia pode ser prejudicada nesses termos também em situações nas quais o município opte
por prestar os serviços diretamente ou por delegar a prestação dos serviços a outros entes da federação.

Nos termos dos seus contratos de financiamentos, bem como das debêntures emitidas pela Companhia,
a Companhia está obrigada a manter certos índices financeiros e cumprir determinadas obrigações, que,
caso não sejam cumpridas, poderão levar ao vencimento antecipado das dívidas.
Os contratos de financiamentos em que a Companhia é parte, bem como as escrituras das debêntures emitidas
pela Companhia, em quase a sua totalidade, exigem o cumprimento de determinadas obrigações, cabendo-se
destacar as cláusulas contratuais restritivas e a manutenção de determinados índices financeiros (“covenants”),
descritas no item 10 deste Formulário de Referência.
Qualquer inadimplemento dos termos desses contratos e das escrituras de emissão das debentures, que não seja
sanado ou renunciado por seus respectivos credores, poderá resultar no vencimento antecipado do saldo
devedor das respectivas dívidas, bem como no vencimento antecipado de outros contratos financeiros, uma
vez que determinados contratos possuem cláusulas que estabelecem a antecipação das dívidas na ocorrência
do não cumprimento dos indicadores e/ou das obrigações estabelecidas em contrato ou inadimplemento de
outras obrigações (“cross-default”). Ademais, a Companhia é obrigada a manter parte de sua receita como
garantia aos contratos de financiamentos.
Adicionalmente, os ativos e fluxo de caixa da Companhia podem não ser suficientes para pagar integralmente
o saldo devedor de seus contratos financeiros no caso de seu vencimento antecipado.

A Companhia apresenta necessidades significativas de liquidez e de recursos financeiros para a
realização de seus investimentos, em especial, os assumidos quando da assinatura e/ou renovação das
concessões. Caso a geração de caixa operacional seja insuficiente, ou haja restrição a sua capacidade de
obtenção de novos recursos, a realização do Programa de Investimentos será afetada. Ademais, a
Companhia pode vir a captar recursos via emissão de valores mobiliários, o que poderá resultar em
diluição da participação acionária do investidor.
A Companhia é uma empresa de capital intensivo e, portanto, tem necessidade contínua e substancial de
capital. O programa de investimentos da Companhia visa definir a aplicação de recursos para implantar,
ampliar e/ou melhorar sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como realizar ações
para proteção e conservação do meio ambiente, desempenho operacional e institucional, dentre outros.
Para financiar esses investimentos, a Companhia depende de sua capacidade de geração de caixa operacional,
de sua capacidade de obtenção de financiamentos e da emissão de valores mobiliários.
A geração de caixa depende, fundamentalmente, das tarifas, conforme destacado no fator de risco: “h. à
regulação dos setores em que o emissor atue”.
A obtenção de financiamentos pela Companhia é limitada pelas regras impostas às instituições financeiras com
relação ao contingenciamento de crédito ao setor público, conforme estabelece a Resolução nº 4.589/2017,

PÁGINA: 33 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

4.1 - Descrição dos fatores de risco

editada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Essas regras estabelecem determinados parâmetros e
condições para que as instituições financeiras possam oferecer crédito a entidades do setor público, limitando,
portanto, a capacidade da Companhia de contrair dívidas junto a instituições financeiras. Adicionalmente, a
Companhia está sujeita a uma série de restrições estabelecidas nos contratos de financiamentos e/ou nas
escrituras de emissão de debêntures, conforme destacadas no item 10 deste Formulário de Referência.
Os recursos para esses investimentos podem ter como origem, ainda, a emissão de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos por meio da distribuição pública de ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações de nossa emissão pode ser realizada com a exclusão do direito de
preferência dos nossos acionistas, nos termos da Lei Federal nº 6.404/1976, o que poderá resultar na diluição
da participação acionária dos acionistas da Companhia, que passarão a ter menores rendimentos
proporcionalmente a sua participação e perderão poder de influência nas decisões tomadas pela Companhia.
Adicionalmente, mesmo nas hipóteses em que haja direito de preferência, caso os investidores não considerem
o preço de emissão vantajoso ou, por qualquer outra razão, deixem de subscrever as ações ou os valores
mobiliários conversíveis de nossa emissão, também poderão ter sua participação diluída.
A incapacidade da Companhia de gerar caixa e/ou captar recursos no mercado poderá dificultar o cumprimento
dos compromissos assumidos, e por consequência afetar suas operações, podendo levar, inclusive, à
caducidade dos contratos de concessão/programas, prejudicando o seu equilíbrio financeiro e os seus
resultados.

O Estudo de Viabilidade dos projetos baseia-se em estimativas de desempenho futuro, que podem se
revelar inexatas. Assim, o retorno econômico financeiro dos empreendimentos pode ser inferior ao
previsto.
Conforme definido em seu Estatuto Social, a Companhia deverá investir em projetos de sistemas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e desenvolvimento empresarial, que, em seu
conjunto, garantam à Companhia retorno real superior ou igual ao seu custo de capital.
O estudo de viabilidade dos projetos baseia-se em premissas e expectativas em relação a itens como
crescimento populacional, investimentos, fatores climáticos, comportamento dos clientes, taxa de juros, adesão
dos clientes aos serviços prestados, dentre outros fatores que podem apresentar variações quando da execução
do projeto.
As realizações de receitas em determinadas concessões podem ser inferiores aos valores projetados, assim
como os custos e despesas podem ser superiores aos estimados. Adicionalmente, pode haver atraso no início
de operação do empreendimento, reduzindo o fluxo de caixa do projeto. Ocorrendo isso, o retorno econômico
financeiro dos empreendimentos pode ser inferior ao previsto, afetando as condições financeiras da
Companhia.

Redução do rating da Companhia pode aumentar seu custo de capital e/ou restringir a disponibilidade
de novos financiamentos.
Eventuais alterações no contexto operacional e financeiro da Companhia, ou mesmo em contextos externos à
Companhia, como períodos de recessão econômica ou de deterioração de situação fiscal de entes do poder
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público, podem aumentar a percepção de risco por parte dos agentes do mercado financeiro. Em consequência,
as agências de rating podem vir a realizar ações de redução da classificação de risco da Companhia.
A redução na classificação de risco pode dificultar a capacidade de captação de recursos no mercado financeiro
pela Companhia, podendo levar a aumento nas taxas de juros na captação de recursos financeiros, com
impactos negativos no resultado da Companhia.

A Companhia possui níveis significativos de perdas de água. Uma eventual insuficiência de
investimentos e incapacidade da Companhia de reduzir seus índices de perdas de água poderão causar
efeito material adverso em suas operações e condição financeira.
Em dezembro de 2018, o índice de perdas na distribuição de água atingiu 40%. Esse índice é calculado pela
diferença dos volumes distribuído e consumido, dividida pelo volume distribuído, e representa as perdas totais
na distribuição de água e engloba as perdas reais (físicas), aparentes (não físicas) e a consumida na operação
e manutenção dos sistemas de abastecimento de água.
A redução dos níveis de perdas reais (físicas) depende essencialmente da realização de investimentos em
programas de melhorias operacionais para combate e controle de perdas envolvendo a manutenção de pressões
adequadas e a renovação da rede de distribuição. Já a redução dos níveis de perdas aparentes (não físicas)
depende da aquisição e instalação de novos hidrômetros e de combate a irregularidades, como as ligações
clandestinas. Caso a Companhia não seja capaz de reduzir tais índices e os projetos que objetivam a redução
dos níveis de perdas de água não apresentem resultados satisfatórios, o fluxo de caixa, a receita operacional e
a situação financeira da Companhia poderão ser adversamente afetados.
Em 08.02.2019, por meio da Resolução ARSAE-MG nº 121/2019, foi regulamentado o artigo 9º do anexo II
da Resolução ARSAE-MG nº 96/2017, que criou o Fator de Incentivo para Redução e Controle de Perdas (IP)
para a COPASA MG, cuja metodologia encontra-se descrita da Nota Técnica ARSAE GRT nº 02/2019.
Tais documentos estabelecem o cumprimento de metas de eficiência na redução e controle de perdas para a
COPASA MG, a serem consideradas no reajuste tarifário de 2020 e na revisão tarifária de 2021. Caso as metas
estabelecidas não sejam alcançadas pela COPASA MG, o resultado da Companhia poderá ser adversamente
afetado.

Condenações em um ou mais processos judiciais, administrativos ou arbitrais de valores significativos
poderão ter um considerável efeito negativo sobre a Companhia.
Conforme destacado nos itens 4.3 a 4.7 desse Formulário, a Companhia é, ou pode vir a ser, parte em processos
administrativos, judiciais e arbitrais de natureza cível, ambiental, trabalhista, fiscal ou qualquer outra,
decorrentes do curso regular de seus negócios, sendo que apenas parte dessas contingências está provisionada.
A diferença entre o valor provisionado e o valor total das contingências tem por referência a metodologia de
definição de provisionamento e classificação de risco, que seguem abaixo resumidas:
A metodologia de classificação de risco da Companhia considera a probabilidade de perda de cada ação, com
base nos fatos apresentados em cada um dos processos, o pleito deduzido em face da situação fática e de direito
exposta pelos respectivos autores, o entendimento jurisprudencial específico sobre a matéria discutida no
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processo e o resultado final de casos semelhantes envolvendo a Companhia. O cálculo de contingência e de
provisão é feito (i) para os processos nos quais não teve início a fase de execução e/ou liquidação do débito,
com base nos valores atribuídos às ações por seus autores ou pelos juízes responsáveis pela condução dos
processos ("valor da causa"), periodicamente atualizados, de acordo com as tabelas fornecidas pela
Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pela Justiça do Trabalho; e (ii) para os
processos em fase de execução e/ou liquidação, com base nos valores efetivamente devidos indicados como
devidos pelos respectivos autores, peritos e contadores judiciais. A classificação de risco e a metodologia de
cálculo do valor de contingência e provisão são realizadas tomando-se por base também o parecer dos
advogados internos responsáveis pela condução de cada um dos processos, validados pelo Fórum de
Contingências. Especificamente com relação aos processos que não envolvem pedidos de condenação ao
pagamento de uma quantia certa e determinada e/ou que envolvem pedidos de condenação em uma obrigação
de fazer ou não fazer, como, por exemplo, nas Ações Civis Públicas e/ou Ações Coletivas na esfera cível, para
fins de cálculo de contingência e provisão, a Companhia não adota o valor da causa atribuídos em diversas
ações por seus autores ou pelos juízes responsáveis pela condução dos processos, e portanto não realiza
qualquer contingência ou provisão.
Adotando as metodologias de classificação de risco e de cálculo de contingência e provisão descritas acima, a
Companhia provisiona os valores de contingência em ações classificadas como risco de perda provável.
Além dos valores para os quais foram constituídas provisões, a Companhia não pode dar garantia em relação
(i) ao valor total de todos os passivos potenciais em que possa vir a incorrer, (ii) às penalidades que possam
lhe ser impostas; (iii) às consequências financeiras do cumprimento de decisões judiciais que imponham
obrigações de fazer ou não fazer; e (iv) às consequências financeiras em caso de eventual perda das Ações
Civis Públicas e/ou Coletivas que, por conta da obrigação e/ou do valor, podem afetar de forma adversa a
Companhia, como, por exemplo, as ações que buscam a declaração de nulidade dos contratos de concessão ou
a anulação de licitações.
Adicionalmente, a Companhia pode não obter resultados favoráveis nas ações judiciais ou nos processos
administrativos nos quais é parte.
Assim, a Companhia não pode garantir que o valor total provisionado pela Companhia corresponda aos valores
econômicos efetivamente envolvidos nas causas, podendo esses valores ser substancialmente superiores aos
valores apurados no escopo das metodologias de classificação de risco e de cálculo de contingência e provisão.
Caso o resultado econômico decorrente do julgamento dessas ações seja superior ao valor atribuído pelos
autores ou juízes responsáveis pela condução dos casos ou caso o valor total das provisões não seja suficiente
para fazer frente às contingências que se tornem exigíveis, a Companhia poderá incorrer em custos maiores do
que os indicados e tais custos poderão afetar negativamente os resultados e a condição financeira da
Companhia.
Para maiores informações sobre os processos judiciais, vide item 4.3 a 4.7 deste Formulário de Referência.

Ações civis públicas e coletivas envolvendo a Companhia não são provisionadas.
A Companhia é ré em ações de improbidade administrativa e ações civis públicas e coletivas que discutem
matérias relacionadas, principalmente, a concessões, danos ambientais, falta d’agua, licitação, multas, obras e
tarifas. A Companhia não atribui valores de provisão para tais ações nos termos da metodologia de
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provisionamento descrita nesta seção. Em caso de condenação, mediante o proferimento de decisão contrária
aos interesses da Companhia, a Companhia pode ser obrigada a despender valores significativos não
provisionados ou prejudicar suas operações ou sua imagem e reputação, além de afetar de forma adversa a
Companhia e seus resultados operacionais e financeiros.
Para maiores informações sobre este e outros processos, ver o item 4.3 e 4.6 deste Formulário de Referência.

Parte significativa dos ativos da Companhia está vinculada à prestação de serviços públicos e não estará
disponível para garantir a execução de decisões judiciais.
Parte significativa dos bens da Companhia, inclusive os sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário dos quais ela é titular, está vinculada à prestação de serviços públicos. Esses bens não estarão
disponíveis para garantir a execução de decisões judiciais, uma vez que são afetos à prestação dos serviços.
Ademais, ao final da concessão, devem ser revertidos ao poder concedente, mediante pagamento de
indenização pelos municípios, de acordo com os termos das concessões e com a legislação em vigor.
Considerando a indisponibilidade dos bens da Companhia afetos aos serviços de saneamento, o Poder
Judiciário pode, no caso de execução forçada, bloquear recursos das contas bancárias da Companhia, ou ainda,
parte de suas receitas, em garantia ao pagamento do valor devido e até o limite do crédito executado.
Esses recursos ficam depositados em conta judicial até o encerramento do processo, quando poderão ser
convertidos em pagamento ao credor, ou devolvidos à Companhia total ou parcialmente, acrescidos de
atualização monetária, no caso de o julgador entender indevida ou excessiva a execução. Até a resolução da
demanda, a Companhia pode não dispor de outros recursos para quitar suas obrigações ordinárias, o que pode
afetar negativamente sua capacidade de prestar serviços ao público, bem como seus resultados financeiros e
operacionais.

A Companhia não possui seguros que cubram a totalidade dos riscos inerentes a seus negócios, inclusive
ambientais. A ocorrência de qualquer dano não coberto poderá afetar adversamente seu desempenho
financeiro futuro.
A Companhia não possui cobertura de seguro para interrupção da prestação de serviços, para responsabilidades
decorrentes de contaminação ou outros problemas envolvendo a prestação de serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário a seus clientes. Ademais, a Companhia não possui seguro contra danos
decorrentes do não cumprimento de leis e regulamentos de cunho ambiental relacionados a seus serviços e
suas operações. Desse modo, qualquer interrupção contínua nos negócios ou danos decorrentes do não
cumprimento das normas ambientais poderá afetar adversamente seu desempenho financeiro futuro.

A Companhia enfrenta riscos relacionados à obtenção e renovação de registros, autorizações, licenças e
alvarás para a instalação e a operação de suas instalações.
As atividades da Companhia estão sujeitas à obtenção de diversos registros, autorizações, licenças e alvarás
federais, estaduais e municipais relacionados à operação e a localização das nossas instalações. Na hipótese de
a Companhia não conseguir obter, em tempo hábil, todos os registros, licenças, alvarás e autorizações
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necessários ou renová-los, a Companhia pode vir a sofrer sanções administrativas ou judiciais, incluindo o
pagamento de multas e/ou a interdição da instalação que estiver irregular. O negócio da Companhia poderá ser
substancialmente e adversamente afetado se a Companhia tiver que suspender ou fechar suas instalações em
consequência da não obtenção ou não renovação dos registros, autorizações, licenças e alvarás a que está
sujeito.
Além disso, o Poder Público pode editar normas mais rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas das
leis e regulamentos existentes, o que pode implicar em gastos adicionais de modo a adequar nossas atividades
a estas regras. Qualquer ação nesse sentido por parte do Poder Público, poderá ter um efeito adverso para as
atividades da Companhia.

A Companhia requer uma estrutura robusta de tecnologia para suportar suas transações e interrupções
ou falhas em nossos sistemas poderão nos afetar adversamente.
As operações da Companhia dependem da funcionalidade, disponibilidade, integridade e operacionalidade do
data center e dos sistemas de tecnologia da informação e uma descontinuidade das operações, seja por
imprevistos como queda de energia, inundações, tempestades, incêndios, invasões por hackers, erro humano
ou por obsolescência dos sistemas e da infraestrutura, podem resultar em perdas financeiras e danos à imagem.
Além disso, o fato de a carteira de clientes ser pulverizada gera necessidade de um ambiente de tecnologia
compatível com o alto volume de transações, como o faturamento e o contas a receber. Qualquer falha nos
sistemas pode prejudicar a capacidade de registrar adequadamente os débitos e créditos dos clientes, bem como
a gestão de serviços para o cliente, o que pode afetar negativamente os negócios, condição financeira e
resultado das operações da Companhia.

b. A seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
A Companhia é controlada pelo Estado de Minas Gerais, cujos interesses poderão ser contrários aos
interesses dos demais acionistas.
O Estado de Minas Gerais, controlador da Companhia, é detentor de 50,04% de seu capital social. Com isso,
o Estado de Minas Gerais tem poderes para eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva e, desse modo, determinar as operações e estratégias da Companhia.
As atividades da Companhia podem ser conduzidas de modo a atender ao interesse público, em razões de
políticas estabelecidas pelo acionista controlador, e que podem ser contrárias aos interesses dos demais
acionistas da Companhia.
Mudanças no Governo Estadual ou na política governamental podem acarretar mudanças no Conselho de
Administração e na Diretoria Executiva da Companhia que podem causar efeitos adversos relevantes sobre a
estratégia de negócios, o fluxo de caixa, o resultado operacional, a condição financeira ou as perspectivas
futuras. Não há garantias de que a sucessão de diferentes Governos não causará instabilidade, nem de que a
interferência do Governo do Estado de Minas Gerais estará sempre em consonância com os interesses e
objetivos prioritários do saneamento básico, o que poderá gerar reflexos negativos nos negócios e atividades
da Companhia.
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A COPASA MG opera os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Belo
Horizonte com base no “Convênio de Cooperação”, o qual dispõe sobre a prestação compartilhada por essas
partes de referidos serviços. Tal Convênio perderá sua eficácia caso o estado de Minas Gerais deixe de deter o
controle acionário e/ou o poder de gestão sobre a Companhia, conforme disposto no contrato daquele
Convênio. Caso o ente controlador da Companhia a inclua em qualquer plano de desestatização de companhias
sob seu controle, a desestatização só poderá ocorrer mediante prévia realização de um referendo popular que
assim a determine, e, caso haja aprovação pelo referendo, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
deverá promulgar lei que autorize a transferência do controle acionário pelo Estado, nos termos do inciso II do
§4º e do §17 do artigo 14 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Tais decisões podem afetar negativamente os resultados operacionais e financeiros da Companhia.

c. A seus acionistas
A Companhia não identificou qualquer risco cuja fonte seja seus acionistas, na data de elaboração desse
Formulário de Referência, além daqueles elencados no item acima (4.1.b).

d. A sua controlada
A Política de Gestão de Riscos Corporativos da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração em
08.03.2018, aplica-se também à sua subsidiária integral COPANOR. Assim, os riscos elencados na Matriz de
Riscos da controladora aplicam-se a subsidiária, exceto os riscos de natureza financeira, que são
exclusivamente da Controladora, a saber: Covenants - “Descumprimento de Cláusulas Restritivas referentes
aos contratos e empréstimos e financiamentos”; Financiamentos - “Restrição para obtenção de
financiamentos”; Financiamento em Moeda Estrangeira - “Perdas por variação cambial atípica” e Mercado de
Capitais – “Queda do valor de mercado da Companhia”.

e. A seus fornecedores
A energia elétrica é essencial para as operações da Companhia. As falhas ou interrupções no
fornecimento de energia elétrica podem afetar os negócios da Companhia.
A energia elétrica é um insumo essencial para as operações da Companhia, já que praticamente a totalidade da
água produzida e distribuída e do esgoto coletado e tratado é bombeada. Os valores registrados com esse
insumo corresponderam a aproximadamente 13% das despesas totais da Companhia em 2018, mesmo patamar
do ano anterior.
Um risco potencial é decorrente da matriz energética no Brasil ser essencialmente hídrica, o que a torna
dependente dos fatores meteorológicos. Um eventual aumento de demanda no país e a não correspondente
disponibilidade hídrica para geração de energia elétrica tornam inevitável um racionamento geral com reflexos
também no consumo de água e consequentemente no faturamento da Companhia.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que regula os preços no mercado cativo, define as tarifas
de energia elétrica por meio de reajustes anuais e/ou revisões tarifárias periódicas.

PÁGINA: 39 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

4.1 - Descrição dos fatores de risco

Os custos de energia elétrica são considerados não administráveis pela Lei que estabeleceu normas relativas
aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (Lei Estadual nº 18.309/2009), sendo
repassados diretamente à tarifa cobrada pela Companhia. Dessa forma, apenas eventuais diferenças entre
valores projetados no cálculo do reajuste de um período tarifário e os valores efetivamente realizados são
compensados quando do reajuste do período seguinte.
A ocorrência de interrupções ou reduções significativas no fornecimento de eletricidade e eventuais
racionamentos do consumo de eletricidade podem afetar negativamente o fluxo de caixa, o resultado
operacional e a situação financeira da Companhia.

f.

A seus clientes

A Companhia pode enfrentar dificuldades na arrecadação de volumes significativos de contas vencidas
e não pagas, o que pode afetar adversamente suas receitas.
O índice de inadimplência total da Companhia, que corresponde à relação entre o saldo de contas a receber
vencidas entre 90 e 359 dias e o valor total faturado nos últimos 12 meses, atingiu 3,49% em dezembro de
2018 (3,98% em dezembro de 2017 e 3,20% em dezembro de 2016).
Caso a Companhia não obtenha êxito na cobrança das contas emitidas e o número de clientes inadimplentes
aumente, os fluxos de caixa, resultados operacionais e situação financeira da Companhia poderão ser
adversamente afetados.

g.

Aos setores da economia nos quais o emissor atue

Alterações em políticas fiscais brasileiras poderão causar um efeito adverso relevante na Companhia.
O Governo Federal poderá implementar mudanças em suas políticas fiscais, as quais poderão afetar os
resultados da Companhia. Essas mudanças incluem alterações nas alíquotas de tributos e, ocasionalmente, o
recolhimento de contribuições temporárias relacionadas a propósitos governamentais. Algumas dessas
medidas, se implementadas, poderão resultar em aumento de tributos e, nesse caso, se a tarifa não contemplar
integralmente eventuais aumento nos tributos, seus resultados e condições financeiras poderão ser afetados
negativamente.

h. À regulação dos setores em que o emissor atue
O desempenho financeiro da Companhia será adversamente afetado, caso não haja reconhecimento, por
parte do regulador, da realidade de suas receitas e despesas
A Lei Federal nº 11.445/2007 dispõe como um dos objetivos da regulação a definição de tarifas que assegurem
tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária. A Resolução nº 03/2011,
e as Notas Técnicas CRFEF nº 37/2016 e nº 69/2017 da ARSAE-MG estabelecem critérios para o cálculo de
reajustes e de revisão ordinária e extraordinária das tarifas a serem praticadas nos serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário sujeitos à regulação por essa Agência.
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Caso a aplicação da metodologia estabelecida para o ajuste tarifário não possibilite o repasse à tarifa dos custos
e despesas incorridas no processo de produção, incluindo os custos de capital, os resultados operacionais e a
situação financeira da Companhia serão negativamente afetados. Com isso, a capacidade de pagamento do
serviço da dívida e de financiamento do programa de investimentos da Companhia poderá ser comprometida.
No âmbito da 1ª Revisão Tarifária da COPASA MG (2016-2017), foram definidas na Nota Técnica CRFEF nº
64/2017 regras para alocação do risco de mercado entre usuários e prestadores, dentre elas a do risco de
mercado. Risco de mercado são as variações ocorridas nos volumes consumidos e no número de economias
durante o ciclo tarifário. Essas variações, por sua vez, têm impacto na receita efetivamente arrecadada pela
COPASA MG, que pode ser menor ou maior que a Receita Tarifária definida na Revisão Tarifária Periódica
(RTP). Na ocorrência das variações que alterem o equilíbrio econômico-financeiro, descritas na tabela a seguir,
poderá ser realizada uma Revisão Tarifária Extraordinária (RTE).
Variações no consumo
(m³/economia)

Ações da ARSAE-MG

Entre: - 7% a + 7%

Nenhuma. Risco associado à atividade. A empresa arca com as perdas com a
variação negativa e em contrapartida lucra no caso de uma variação positiva.

Abaixo de - 7%

Avaliação do cenário pela ARSAE-MG. Caso seja pertinente, se dará início ao
processo de Revisão Extraordinária. Caso contrário, o risco é do prestador.

Acima de + 7%

Avaliação do cenário pela ARSAE-MG. Caso seja pertinente, se dará início ao
processo de Revisão Extraordinária.

Abaixo de - 13%

Análise da solicitação do prestador. Caso seja pertinente, se dará início ao
processo de Revisão Extraordinária

Acima de + 13%

ARSAE-MG apura o crescimento do mercado e dá início ao processo de
Revisão Extraordinária.

A COPASA MG, ao identificar uma redução de 13% na relação volume por economia de água no ciclo
tarifário, deverá encaminhar o pedido de Revisão Tarifária Extraordinária à ARSAE-MG. Se houver uma
defasagem temporal no pedido, a Agência Reguladora poderá arbitrar as medidas necessárias de modo a não
afetar o equilíbrio financeiro da Companhia. Assim, o risco da Companhia está compreendido no intervalo de
0% a menos 7%, sendo que a ocorrência de tal fato acarretará uma diminuição significativa da receita da
Companhia, com reflexos negativos no seu resultado.
Adicionalmente, caso as metas definidas de indução à eficiência, de expansão e de qualidade dos serviços não
sejam consideradas factíveis, os negócios, as condições financeiras e as receitas operacionais da Companhia
podem ser afetados negativamente.

i.

Aos países estrangeiros onde o emissor atue

Não se aplica, pois a Companhia não tem operações em países além do Brasil.

j.

A questões socioambientais

Parte dos mananciais utilizados na captação de água bruta, principalmente na Região Metropolitana de
Belo Horizonte – RMBH, estão em áreas de exploração mineral.

PÁGINA: 41 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

4.1 - Descrição dos fatores de risco

As atividades da Companhia poderão ser afetadas caso haja comprometimento da qualidade de água de seus
mananciais e das estruturas de captação de água na ocorrência de incidentes em barragens de contenção de
rejeitos, construídas pelo método “a montante”, amplamente utilizadas pelas mineradoras.
Em caso de incidentes, a demora para o retorno do uso regular da captação de água no manancial atingido
poderá afetar a disponibilidade de água para os consumidores, com consequente impacto negativo no resultado
financeiro da Companhia.
No caso específico do incidente ocorrido em 25.01.2019, devido ao rompimento da barragem de mineração da
Mina do Feijão, a COPASA MG executou ações visando identificar e mitigar os riscos à operação da
Companhia. Assim, preventivamente, fechou as comportas da unidade de captação de água no Rio Paraopeba
para preservação das instalações da captação, cujos ativos não sofreram deterioração, portanto, não foram
comprometidos.
Considerando os níveis dos reservatórios que abastecem a RMBH, a COPASA MG esclarece que os níveis de
água estão adequados para manter a normalidade no abastecimento da população, conforme citado no item
10.2 deste Formulário de Referência.
A Companhia vem atuando na avaliação das condições de tratabilidade da água e em alternativa estruturante
para o sistema de redundância dos reservatórios do Sistema Paraopeba, para que não haja problemas de
abastecimento a longo prazo. Nesse contexto, a COPASA MG é parte integrante da força tarefa instituída pelo
Governo do Estado de Minas Gerais e vem acompanhando as ações empreendidas pelos diversos órgãos
envolvidos, buscando assegurar que as medidas reparadoras sejam concluídas antes do prazo previsto como
margem de segurança indicado pela COPASA MG.

Fatores climáticos como forte estiagem ou alta pluviosidade podem gerar impactos operacionais e
financeiros à Companhia
Tendo em vista a natureza de suas atividades, a Companhia está sujeita aos efeitos de mudanças climáticas,
sendo que em períodos de estiagem prolongada ocorre diminuição da vazão dos mananciais e reservatórios
dos quais a Companhia depende para prestação dos serviços de abastecimento de água. Isso pode resultar na
necessidade de adoção de medidas de restrição ao consumo como a realização de rodízios e racionamentos, ou
a veiculação de campanhas institucionais visando à redução espontânea de consumo por parte dos clientes,
com impactos negativos no faturamento da Companhia.
Adicionalmente, esse cenário pode levar à necessidade de investimentos em fontes alternativas de
abastecimento, como instalação de novas adutoras, bem como perfuração de poços. Pode haver ainda, elevação
dos custos no processo produtivo, como por exemplo, energia elétrica para bombeamento, materiais de
tratamento, dentre outros.
Períodos de alta pluviosidade também podem afetar a Companhia, principalmente, com a ocorrência de
inundações em alguns de seus sistemas de abastecimento. Tal fato pode ter como consequência a paralisação
do abastecimento ou o carreamento de um grande número de resíduos para as captações superficiais, gerando
alterações na qualidade da água bruta. Assim, para manutenção da qualidade da água distribuída à população,
tornam-se necessárias adequações no processo de tratamento da água, que implicam em custos adicionais para
a Companhia, podendo consequentemente afetar negativamente os resultados operacionais.
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Degradação, poluição ou contaminação das fontes de captação podem gerar impactos operacionais e
financeiros à Companhia.
A Companhia está sujeita ao risco de contaminação de suas fontes de captação de água por conta de acidentes
provocados por terceiros, de despejo de produtos químicos em seus mananciais, de utilização de insumos
agrícolas por parte de proprietários rurais, dentre outros possíveis fatores. Esses fatores podem ocasionar
alterações na qualidade da água bruta, resultando na necessidade de aplicação de materiais de tratamento
adicionais e, consequentemente, levando a aumento nos custos de produção da Companhia. Se esses custos
adicionais não forem considerados pelo órgão regulador, quando do cálculo das tarifas, os resultados
operacionais da Companhia poderão ser negativamente afetados.
O mau uso do solo nas atividades agrícolas e nas atividades de mineração pode ocasionar processos de
deslocamento de solo para os mananciais, reduzindo a capacidade de água a ser utilizada nas Estações de
Tratamento de Água (ETAs) da Companhia. O aumento da densidade demográfica das bacias contribuintes é
também outro fator que pode ocasionar queda na quantidade e qualidade da água bruta.

O não cumprimento das legislações e regulações ambientais pode gerar impactos operacionais e
financeiros à Companhia.
As atividades desenvolvidas pela Companhia sujeitam-se a diversas leis e regulamentos ambientais, nas esferas
federal, estadual e municipal, os quais estabelecem restrições e condições referentes à preservação de áreas
protegidas, à utilização de recursos hídricos, ao tratamento dos esgotos, ao gerenciamento de resíduos, dentre
outros.
Conforme determina a Deliberação Normativa (DN) COPAM 217/2017, que trata sobre o licenciamento
ambiental, todo empreendimento a ser realizado pela Companhia necessita previamente de licenças dos órgãos
ambientais. Atrasos na liberação ou recusa na concessão de licenças ambientais podem gerar adiamento na
execução de projetos e obras, demandas judiciais, multas, suspensão de atividades, pedidos de financiamentos
indeferidos, com consequentes impactos negativos para a Companhia, acionistas e também para a sociedade.

A Companhia não possui todas as licenças de operação de suas instalações e unidades passíveis de
regularização.
A Companhia não possui todas as licenças ambientais de operação de suas instalações e unidades passíveis de
regularização. A ausência dessas licenças verifica-se, preponderantemente, em empreendimentos mais antigos,
que tiveram sua instalação e operação iniciados anteriormente à legislação ambiental vigente, em especial as
listadas a seguir:
DN COPAM nº 153/2010 - convoca os municípios para a regularização ambiental dos sistemas de
abastecimento de água com vazão superior a 20 l/s (litros por segundo) que geram efluentes;
DN COPAM 128/2008 - convoca os municípios para a regularização ambiental dos sistemas de esgotamento
sanitário;
DN 01/2017 - estabelecem os padrões de lançamento de efluentes em corpos d'água;
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DN CERH - 26/2008 - dispõe sobre procedimentos gerais de natureza técnica e administrativa a serem
observados no exame de pedidos de outorga para o lançamento de efluentes em corpos de água superficiais no
domínio do Estado de Minas Gerais.
A Companhia vem tomando medidas para a regularizar esses empreendimentos. Entretanto, enfrenta entraves
relativos à questão fundiária em alguns casos, motivados principalmente pela falta de documentação dos
imóveis ou documentação irregular de proprietários, não sendo possível a regularização antes dos prazos legais
estabelecidos.
A ausência de licenças ambientais pode resultar na aplicação de sanções de natureza civil, administrativa e/ou
penal, o que poderá afetar adversamente os negócios e resultados operacionais da Companhia.

A prática de descarte de efluentes gerados pelas atividades da Companhia pode resultar na aplicação
de sanções e na necessidade de incorrer em custos adicionais significativos para recuperar as respectivas
áreas afetadas, o que poderá afetar adversamente seu desempenho
O Conselho Estadual de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais estabelece através de Deliberações
Normativas prazos para regularização ambiental de Sistemas de Tratamento de Esgoto e Sistema de
Tratamento de Água incluindo o tratamento de resíduos de ETAs.
O esgoto recolhido pelas redes e interceptores implantados pode em alguns casos não estar direcionado para
Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), sendo despejado diretamente in natura em corpos d’água, mesmo
em unidades já licenciadas e em operação. Tais despejos podem ocorrer em função de a rede de coleta de
esgoto em certa região não estar conectada à tubulação interceptora que leva os efluentes à ETE, de problemas
técnicos em estações elevatórias, de queda de energia elétrica, que resulta não funcionamento de bombas
elevatórias, de rompimento de tubulações, de manutenções não programadas na ETE ou em demais pontos da
rede ou entupimentos na rede, dentre outros.
Essa prática pode ensejar ações judiciais relativas à cobrança dos serviços de coleta e tratamento de esgoto,
que eventualmente não tenham sido prestados, bem como ações que obriguem a Companhia a realizar os
investimentos pactuados em um prazo inferior àqueles acordados nos Contratos de Concessão/Programa,
impactando na disponibilidade de caixa da Companhia.
Outro passivo ambiental existente em várias unidades de tratamento de água é o lançamento de resíduos
provenientes de ETA em cursos d’água sujeitando a empresa à aplicação de sanções de natureza civil,
administrativa e/ou penal, o que poderá afetar adversamente os negócios e resultados operacionais da
Companhia. As ETAs recentemente implantadas já contam com procedimentos adequados de tratamento dos
resíduos.
O não atendimento dos prazos e das regras definidos pela legislação, sujeita a Companhia a ações judiciais
cíveis e penais. A Companhia pode incorrer ainda em sanções administrativas, tais como multas e suspensão
das atividades em uma determinada localidade, o que pode afetar negativamente seus negócios.

A Companhia está sujeita à regulamentação de natureza ambiental e de proteção à saúde e cujas
exigências estão cada vez mais rigorosas, podendo gerar para a Companhia aumento nos custos e no
passivo.
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As atividades da Companhia estão sujeitas a leis federais, estaduais e municipais, regulamentações e exigências
de autorizações relativas à proteção do meio ambiente e da Portaria nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde,
que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e
seu padrão de potabilidade.
A não observância dessas leis e regulamentos pode resultar, além da obrigação de reparar danos ambientais
eventualmente causados, na aplicação de sanções de natureza penal e administrativa, embargo de obras e das
atividades que estejam causando os danos. O atendimento a essas obrigações pode impor um custo adicional
à Companhia, que, se não forem considerados pelo órgão regulador quando do cálculo das tarifas, podem afetar
negativamente os resultados operacionais da Companhia.
Adicionalmente, os prazos demandados para a conclusão dos processos de licenciamento ambiental também
impõem um risco à Companhia neste âmbito, uma vez que as etapas de análise e de aprovação pelos órgãos
ambientais não dependem de atuação da Companhia, podendo gerar impactos negativos no cumprimento de
cronogramas estabelecidos em contratos de programa.
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4.2 Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o emissor está
exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros.
A Companhia está exposta a diversos riscos de mercado no curso normal de suas atividades, conforme descritos
a seguir:
Risco de crédito
A prestação de serviços ao cliente e as regras relativas à cobrança pelos serviços prestados são normatizados
pela ARSAE-MG, tendo como principal documento de referência para tal normatização a Resolução
Normativa nº 40/2013, que estabelece as condições gerais para prestação e utilização dos serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário. A Companhia está exposta ao risco de não-recebimento do
pagamento, por parte de alguns de seus clientes, pelos serviços prestados.
Referentes aos 3 (três) últimos exercícios, os saldos de contas a receber apresentam a seguinte composição:
Dados Consolidados - Valores (R$ mil)

Vencidos
Vencidos até 30 dias
Vencidos de 31 até 60 dias
Vencidos de 61 até 90 dias
Vencidos de 91 até 180 dias
Vencidos acima de 180 dias
A vencer
Faturados
A faturar
Contas a receber de clientes
(-) Provisão para perdas de contas a receber de clientes
Subtotal
Contas a receber de longo prazo
Contas a receber de clientes, líquidas

31.12.2018
519.350
207.549
106.590
60.277
86.985
57.949
371.930
891.280
311.551
1.202.831
(46.324)
1.156.507
12.994
1.169.501

31.12.2017
432.830
154.403
91.578
53.623
91.590
41.636
392.383
825.213
297.719
1.122.932
(31.757)
1.091.175
82.478
1.173.653

31.12.2016
257.333
89.897
60.287
34.524
53.496
19.129
433.582
690.915
260.277
951.192
(25.493)
925.699
139.595
1.065.294

Risco cambial
A COPASA MG está exposta ao risco de elevação das taxas de câmbio, principalmente, às cotações do dólar
americano e do euro, em relação ao real, impactando diretamente no endividamento, no resultado, no fluxo de
caixa e perspectivas da Companhia.
A exposição da Companhia em dólares americanos era de US$25,1 milhões (equivalentes a R$97,9 milhões),
e em euros era de €55,6 milhões (equivalentes a R$246,8 milhões), em 31.12.2018, representando 9,6% de seu
endividamento total, conforme destacado na tabela a seguir:
Especificação
Dólar¹
Euro²
Dívida em moeda estrangeira
1)
2)

31.12.2018
% sobre
R$/mil
dívida total
97.948
2,7%
246.787
6,9%
344.735
9,6%

31.12.2017
% sobre
R$/mil
dívida total
83.768
2,6%
235.514
7,3%
319.282
9,9%

31.12.2016
% sobre
R$/mil
dívida total
82.497
2,3%
224.812
6,4%
307.303
8,7%

União Federal - Bônus
Banco KfW.
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A análise de sensibilidade, elaborada pela Companhia, é apurada pela estimativa de variação cambial do dólar
(US$) e do euro (€), de ±10% e ±20%, em relação ao saldo devedor dos empréstimos, em suas respectivas
moedas, nos resultados e no seu patrimônio. No caso da operação junto ao Bank of New York (BNY), como a
Companhia possui caução em dólares (US$), o valor da caução é deduzido do saldo devedor, para cálculo da
sensibilidade à taxa de câmbio. Mantendo-se todas as outras variáveis constantes, o resultado da sensibilidade
à taxa de câmbio, antes da tributação, é demonstrado a seguir:
Sensibilidade a variações da taxa câmbio: 10%
Variação na moeda US$ / €
Efeitos no lucro antes da tributação (R$/mil)

Sensibilidade a variações da taxa câmbio: 20%
Variação na moeda US$ / €
Efeitos no lucro antes da tributação (R$/mil)

Consolidado
31.12.2018
+10%
-10%
(42.768) 42.768
Consolidado
31.12.2018
+20%
-20%
(85.537) 85.537

31.12.2017
+10%
-10%
(24.738) 24.738

31.12.2017
+20%
-20%
(49.475)
49.475

31.12.2016
+10%
-10%
(23.789) 23.789

31.12.2016
+20%
-20%
(47.577) 47.577

Risco financeiro
i) A Companhia como devedora
A exposição da Companhia ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado decorre das diferentes taxas
que remuneram: (i) ativos, como por exemplo, aplicações financeiras e (ii) passivos da Companhia, sobretudo
os empréstimos e financiamentos a pagar. A Companhia está exposta ao risco de elevação das taxas de juros
internacionais, com impacto nos empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira com taxas de juros
flutuantes (principalmente a cesta de juros dos contratos vinculados à União Federal - Bônus).
A Companhia realiza simulações de diversos cenários, considerando refinanciamento, renovação de posições
existentes e financiamentos, levando-se em consideração somente os principais ativos e passivos financeiros.
Com base nesses cenários, a Companhia define uma mudança razoável na taxa de juros e calcula o impacto
sobre o resultado.
O quadro abaixo mostra a análise de sensibilidade dos efeitos de uma possível mudança nas taxas de juros nos
empréstimos, financiamentos e debêntures a pagar. Mantendo-se todas as outras variáveis constantes, o
resultado da Companhia antes da tributação é afetado pelo impacto sobre empréstimos a pagar sujeitos a taxas
variáveis, conforme demonstrado a seguir:
Consolidado
Análise de sensibilidade – Taxas de juros
Aumento/redução em pontos base (%)
Efeitos no lucro antes da tributação (R$/mil)

31.12.2018
+0,50%
-0,50%
(1.218)
1.218

31.12.2017
+0,50%
-0,50%
(1.196)
1.196

31.12.2016
+0,50%
-0,50%
(1.630)
1.630

A movimentação presumida em pontos base para a análise de sensibilidade a taxas de juros é baseada nas taxas
atualmente praticadas no mercado, indicando uma volatilidade significativamente mais elevada do que em
exercícios anteriores (vide análise de sensibilidade no item 10.2.b/c deste Formulário de Referência).
A dívida bruta da Companhia, que leva em conta todos os empréstimos, debêntures e financiamentos, atingiu
R$3,60 bilhões em 31.12.2018, sendo que 90,4% desse montante era em moeda nacional. Os saldos devedores
são indexados, sobretudo, à variação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, do Índice Nacional de Preços
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ao Consumidor Amplo - IPCA e do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. O caixa e equivalentes de
caixa atingiu R$313,4 milhões em 31.12.2018, perfazendo assim, uma dívida líquida de R$3,3 bilhões. (Para
maiores detalhes sobre os valores dos empréstimos, financiamentos bancários e outras obrigações por linha de
financiamento, assim como os contratos de empréstimo e financiamento relevantes, vide item 10.1 deste
Formulário de Referência).
O cupom médio de todos os empréstimos e financiamentos, em dezembro de 2018, era de 6,9% a.a.,
representando queda em relação ao observado em dezembro de 2017, em função da redução nas
taxas/indexadores da dívida da Companhia. A seguir, apresentamos a evolução do cupom médio e a
representatividade da dívida por indexador contratual, ao fim de 2018, 2017 e 2016.

ii) A Companhia como credora
A Companhia aplica seus recursos financeiros excedentes em aplicações financeiras, tendo como referência a
Política de Aplicações Financeiras, descrita na seção 5.2.b.i deste Formulário de Referência.
A qualidade do crédito dos ativos financeiros, que não estão vencidos ou com perda do valor recuperável, pode
ser avaliada mediante referência às classificações externas de crédito ou às informações históricas sobre os
índices de inadimplência de contrapartes.
A deterioração das condições de rentabilidade das aplicações financeiras no mercado, com redução da taxa
básica de juros, bem como a insolvência ou liquidez por parte das instituições financeiras nas quais a
Companhia porventura realizar seus depósitos, representam riscos à segurança e rentabilidade das aplicações
financeiras da Companhia. Tais cenários podem refletir negativamente na sustentabilidade financeira de
Companhia, comprometer sua capacidade de honrar seus compromissos e provocar redução nos ratings de
crédito.
O quadro abaixo apresenta os valores das aplicações no encerramento dos três últimos exercícios, segregado
pelo rating das instituições financeiras onde estão aplicados os recursos financeiros excedentes:
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Conta-corrente, depósitos bancários e aplicações
AAA
financeiras de curto prazo (Consolidado) (R$/mil)¹
AA
A
BBB
Total

31.12.2018
273
140.142
72.166
221.147
433.728

31.12.2017
14.841
43.249
10.993
315.906
384.989

1) Conforme classificação de rating pelas agências de risco Moody’s, Fitch e Standard & Poor’s.

31.12.2016
21.249
225.414
128.623
263.457
638.743

O Governo Federal exerce significativa influência sobre a economia brasileira. Alterações nas políticas
monetária, de crédito e fiscal, dentre outras podem afetar adversamente os negócios, condição financeira
e resultado das operações da Companhia, bem como o valor de mercado das ações.
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do Governo
Federal, que afetam as políticas monetária, de crédito, fiscal e outras. As ações do Governo Federal para
controlar a inflação e efetuar outras políticas econômicas envolveram no passado, dentre outras, controle de
salários e preço, desvalorização da moeda, controles no fluxo de capital e determinados limites sobre as
mercadorias e serviços importados. A Companhia não tem controle sobre quais medidas ou políticas o Governo
Federal poderá adotar no futuro e não pode prevê-las. Os negócios, condições financeiras e resultados das
operações, bem como o valor de mercado das ações, podem ser adversamente afetados em razão de mudanças
nas políticas públicas em nível federal, estadual e municipal, e por uma série de fatores, cabendo-se destacar:
 variação nas taxas de câmbio;
 controle de câmbio e restrições a remessas ao exterior;
 inflação;
 flutuações nas taxas de juros (nacional e internacional); e
 liquidez no mercado doméstico financeiro e de capitais e mercados de empréstimos.
O Governo Federal poderá implementar mudanças em suas políticas fiscais, incluindo alterações nas alíquotas
de tributos e, ocasionalmente, o recolhimento de contribuições temporárias relacionadas a propósitos
governamentais. Algumas dessas medidas, se implementadas, poderão resultar em aumento de tributos e, nesse
caso, a Companhia poderá não conseguir repassar integralmente esse aumento aos seus consumidores, de modo
que os resultados e condições financeiras da Companhia poderão ser negativamente afetados.
Por causa dessas incertezas, investimentos em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como
o Brasil, envolvem, com frequência, maior risco em comparação com outros mercados mais maduros, por
serem menos desenvolvido, com reduzida liquidez, maior volatilidade e maior concentração. Essas
características de mercado podem limitar a capacidade dos detentores de ações de emissão da Companhia de
vendê-las ao preço e na ocasião em que desejarem fazê-lo e, consequentemente, poderão vir a afetar
negativamente o preço de mercado das ações.
Esses riscos são de natureza macroeconômica, relativos aos impactos de políticas econômicas por parte do
Governo Federal, tendo como característica as incertezas inerentes a fatores eleitorais, políticos,
orçamentários, etc., e, em função disso, a Companhia não tem condições de descrever quantitativamente a
exposição a tais riscos.

PÁGINA: 49 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

4.3.
Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou suas
controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que não
estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os negócios do emissor ou de suas controladas,
indicando:

A Companhia figura como parte em vários processos judiciais que surgem no curso normal de suas operações,
existindo grande pulverização no número e no valor dos processos. A seguir, encontram-se destacados os
processos considerados relevantes pela Companhia:

Contingências prováveis
Em agosto de 2015, foi instituído fórum específico para revisão e validação dos níveis de riscos e valores,
indicados pela área jurídica nos processos judiciais contra a Companhia, sendo que os valores reclassificados
são submetidos à aprovação da Diretoria Executiva mensalmente, estabelecendo-se assim, políticas mais
criteriosas para a constituição destas provisões.
Para as causas consideradas de perda provável, são constituídas provisões no valor integral das causas. A
composição das provisões para contingências está assim demonstrada:
Natureza (Valor em Reais/Mil)
Cíveis
Trabalhistas
Tributárias
Ambientais
Total

31.12.2018
28.133
49.414
(1.091)
53.619
130.075

31.12.2017
49.385
45.275
520
38.697
133.877

Considerando as causas prováveis, a seguir, são destacados os processos de maior relevância, segregados por
natureza das causas:

Juizados Especiais e Justiça Comum
Juizados Especiais: ações que têm valor patrimonial de até 40 salários mínimos, consideradas
individualmente. Tais processos versam, geralmente, sobre revisão de consumo, anulação de cobrança de
débito e multa, parcelamento de débito, restituições de valores, restabelecimento de fornecimento e
indenizações.
Justiça Comum: na Justiça Comum e, raramente, na Justiça Federal, tramitam todas as demais ações, cujos
objetos principais são indenização, ações ordinárias referentes à obrigação de fazer e não fazer, como religação
de água/esgoto, repetições de indébito, mandados de segurança, requerendo religação de água e/ou esgoto,
admissão de empregado em concurso público, etc.
Considerando-se somente os processos mais relevantes, ou seja, aqueles em tramitação na Justiça Comum, a
seguir, são apresentadas as descrições dos processos considerados relevantes pela Companhia:
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Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração
g) Partes no processo
h) Valores, bens ou
direitos envolvidos

0148050362125 – Município de Lagoa Santa
1ª Vara Cível da Comarca de Lagoa Santa
1ª Instância
09.11.2005
Companhia x Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG)
Ação Civil Pública
Pagamento no valor de R$6,0 milhões

i) Principais fatos

Trata-se de ação civil pública ambiental com pedido liminar, na qual o
MPMG visa à condenação da Companhia, em obrigações consistentes em
deixar de explotar água do aquífero cárstico, enquanto não realizados
estudos para evitar o risco ambiental de abatimento da lagoa e de outorga
expedida pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e licenças
ambientais competentes. Requer a condenação da Companhia, ainda, na
obrigação de recuperar a área de preservação permanente localizada no
entorno da Lagoa Central e o pagamento de indenização pelos danos
ambientais.
A Companhia apresentou defesa em 30.05.2006.
Os pedidos foram julgados totalmente procedentes, no dia 02.12.2009.
Contra a sentença, a Companhia interpôs recurso de apelação, cujo
julgamento, no dia 16.06.2011, resultou na redução da indenização para
R$3,0 milhões.
Contra o acórdão proferido no dia 16.06.2011, (i) a Companhia apresentou
Recurso Especial ao STJ e Recurso Extraordinário ao STF; (ii) o
Município de Lagoa Santa apresentou Recurso Especial ao STJ e Recurso
Extraordinário ao STF; (iii) o Ministério Público apresentou Recurso
Especial ao STJ e Recurso Extraordinário ao STF. Todos os recursos
foram inadmitidos pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais. Contra a inadmissão no seguimento de tais recursos, (i)
a Companhia interpôs tanto Agravo em Recurso Especial quanto Agravo
em Recurso Extraordinário; e (ii) o Ministério Público interpôs tanto
Agravo em Recurso Especial quanto Agravo em Recurso Extraordinário.
Remetidos os autos ao STJ, os Agravos em Recursos Especiais interpostos
pela Companhia e pelo Ministério Público não foram conhecidos em
27.04.2017 e, após o trânsito em julgado, foram remetidos ao STF para
julgamento dos Agravos em Recurso Extraordinário.
Remetidos os autos ao STF, os Agravos em Recurso Extraordinário
interpostos pela Companhia e pelo Ministério Público não foram
conhecidos em 04.08.2017 e, após o trânsito em julgado, os autos foram
remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). No
momento, aguarda-se remessa dos autos à comarca de origem e início da
fase de cumprimento de sentença.

j) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)
l) Análise do impacto em
caso de perda do
processo

Provável

Pagamento no valor de R$6,0 milhões (valor atualizado até 31.12.2018)
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Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração
d) Partes no processo

e) Valores, bens ou
direitos envolvidos
f) Principais fatos

g) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)
h) Análise do impacto
em caso de perda do
processo

5008248-34.2018.8.13.0313 – Município de Ipatinga
Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Ipatinga
1.ª Instância
19.07.2018
Autor: Município de Ipatinga
Réu: COPASA MG
O Município alega que a COPASA MG não está cumprindo o que foi
ajustado no Termo de Renegociação de Dívida firmado entre a Companhia
e o Município em 22.11.2017, em que pagaria somente 50% do valor do
consumo mensal. Requer a restituição do valor pago a maior e declaração
da vigência do termo de renegociação.
A Companhia entende que não houve em nenhum momento atitude de máfé por parte da COPASA MG, nem intuito em deixar de repassar os créditos
devidos ao Município de Ipatinga, sendo que, em razão das características
do programa de concessão de descontos da COPASA MG, exclusivamente
para as prefeituras municipais, os descontos são gerados após o pagamento
em dia da fatura.
Considerando as características do sistema atual de leitura e emissão das
faturas, bem como a existência de dias diferentes para vencimento por
grupos de faturamento, em conformidade com o calendário mensal de
faturamento vigente para todos os municípios operados pela COPASA MG,
alguns créditos foram repassados com atraso de até 60 dias, e outros créditos
foram gerados no sistema da COPASA MG e faturados posteriormente.
Em razão dos créditos devidos a título de restituição equivalentes ao
desconto decorrente de termo firmado entre as partes, mas ainda não
repassados, a COPASA MG efetuou créditos dos valores referentes aos
períodos reclamados nas faturas de períodos subsequentes, de forma a
realizar a compensação, ficando o Município de Ipatinga desobrigado de
efetuar o pagamento daquelas faturas nos agentes arrecadadores.
Nesse sentido, a COPASA MG concedeu desconto de 50% sobre os valores
das tarifas de água e ou esgoto, em todas as faturas centralizadoras do
Município de Ipatinga. Eventuais divergências são sanadas
administrativamente entre as partes mediante apresentação de cálculos para
encontro de contas e acerto definitivo, sendo a divergência encontrada
corrigida na primeira fatura subsequente a sua detecção.
Perda provável, considerando que a COPASA MG assumiu o equívoco
cometido pelo modo como era processado o desconto no sistema financeiro
da empresa.
Correção do modo de aplicação do benefício de desconto, mediante
alteração e melhoramento dos procedimentos administrativos.
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Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração

0141109-90.2012.8.13.0471
Comarca de Pará de Minas
1.ª Instância
25.10.2012

d) Partes no processo

COPASA MG x Ministério Público do Estado de MG

e) Valores, bens ou
direitos envolvidos

Nulidade da cobrança da tarifa de tratamento de esgoto no Município de
Pará de Minas, a partir de setembro/2012.

f) Principais fatos

Em outubro de 2009, ocorreu o encerramento do contrato com o Município
de Pará de Minas.
O Ministério Público do Estado de MG propõe, em dezembro de 2014, ação
pedindo suspensão e declaração de nulidade do aumento da tarifa de esgoto
a partir de setembro de 2012 relativa ao tratamento do esgoto, bem como
restituição em dobro, acrescida de juros e correção monetária, nos termos
do art. 42 do Código de defesa do consumidor, da quantia recebida
indevidamente pelo aumento da tarifa de esgoto, a todos os consumidores.
Em março de 2015, o TJMG proferiu acordão confirmando a sentença
condenatória, com nulidade do aumento da tarifa de coleta de esgoto
devolução de valores para todos os consumidores de Pará de Minas, de
forma simples.
Por força de decisão judicial, em maio de 2015, a COPASA MG deixa de
operar os sistemas em Pará de Minas, após um longo período de negociação,
dentro do qual a Companhia não logrou êxito na renovação do contrato de
concessão dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário.
A COPASA MG apresenta recurso no Supremo Tribunal de Justiça, em
outubro de 2015.
Em 30 de abril de 2019, ocorreram a tramitação e o julgamento no Superior
Tribunal de Justiça, sendo que foi negado provimento ao recurso.

g) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)
h) Análise do impacto
em caso de perda do
processo

Provável.
Devolução de valores da ordem de R$ 21,0 milhões (valor calculado pela
Companhia em função da decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça).
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Processos Trabalhistas
Em 31.12.2018, a Companhia figurava no polo passivo de 869 processos judiciais e administrativos de natureza
trabalhista, cujo valor total atribuído pelos autores ("valor da causa") e atualizado até 31.12.2018 era de,
aproximadamente, R$140 milhões, dos quais R$59 milhões foram classificados com chance de perda provável
e R$40,8 milhões foram classificados com chance de perda possível. O valor da causa atribuído pelos autores
das ações trabalhistas não corresponde, necessariamente, à contingência das respectivas ações trabalhistas. O
valor provisionado pela Companhia é calculado com base nos valores de contingências atribuídos aos
processos para fins de provisionamento, nos termos da metodologia de provisionamento descrita na seção 4.1
e 10.5 deste Formulário de Referência e, em 31.12.2018 este valor era de, aproximadamente, R$99,8 milhões.
Todos os processos trabalhistas distribuídos contra a Companhia são inicialmente classificados como perda
possível e o valor de contingência adotado para fins de provisão na fase inicial do processo equivalente a 50%
do valor da causa atribuído pelos autores das respectivas ações ou o valor integral da causa atribuído pelo juiz
responsável pela condução dos processos, que não necessariamente representará o valor que será efetivamente
desembolsado pela Companhia ao final do processo. A Companhia somente liquida individualmente as ações
trabalhistas em fase de execução de eventual sentença condenatória. Antes disso, a provisão é realizada com
base nos valores da causa atribuídos pelos respectivos autores ou pelo juiz responsável pela condução dos
processos e revisado pelos advogados da Companhia.
A classificação do risco de perda, o valor de contingenciamento e o valor de provisão contábil são revistos e
alterados periodicamente conforme decisões proferidas em cada um dos processos. O processo é classificado
como perda remota somente nos casos em que há decisão definitiva julgando o processo improcedente.
Os objetos mais recorrentes nos processos trabalhistas nos quais a Companhia é parte, em sua maioria, estão
relacionados a danos morais e materiais em razão de doença ocupacional ou acidente de trabalho, horas extras,
horas "in itinere", adicionais de insalubridade e periculosidade, sobreaviso, diferenças salariais decorrentes de
isonomia de função e questionamentos de dispensa por justa causa. Alguns processos envolvem também
reclamações de indenizações relativas ao Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI) ocorrido
em 2015.
Considerando que o valor da causa indicado pelos autores das ações trabalhistas pode não necessariamente
refletir a contingência efetivamente envolvida nas ações trabalhistas, a Companhia relata que podem existir
processos trabalhistas que no momento da liquidação de eventual decisão condenatória representem uma
contingência superior aos valores iniciais de contingência e de provisionamento indicados neste Formulário
de Referência:
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Apresentamos, a seguir, as descrições dos processos trabalhistas considerados relevantes pelos critérios
definidos pela Companhia:
Processo Trabalhista n° 0000200-79.2007.5.03.0025
a) Juízo

25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte-MG

b) Instância

Tribunal Superior do Trabalho (TST)

c) Data de Instauração

03.01.2007

d) Partes no processo
e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

f) Principais fatos

Autor: Companhia
Réu: União Federal
Extinção de exigibilidade de pagamento de multas administrativas
relativas ao suposto descumprimento de obrigações de recolhimento de
FGTS, contribuição social e limites de jornada de trabalho (repouso
semanal remunerado e horas extras) que totalizam um valor atualizado de
R$7,2 milhões.
Em inspeção realizada em 01.12.2006, foram lavrados 6 (seis) autos de
infração por fiscais do trabalho da Delegacia Regional do Trabalho de
Minas Gerais.
A Companhia ajuizou ação contra a União Federal na 25ª Vara do
Trabalho de Belo Horizonte/MG em 03.01.2007, requerendo a suspensão
de exigibilidade dos débitos lançados e anulação dos autos de infração.
Em 13.05.2009, a ação foi julgada parcialmente procedente em 1ª
instância, para reduzir pela metade os débitos referentes aos autos de
infração sobre limite de jornada de trabalho. A Companha interpôs
recurso contra essa decisão.
Em 02.09.2009, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Minas Gerais
rejeitou o recurso interposto pela Companhia.
A Companhia interpôs recurso contra essa decisão que atualmente
aguarda julgamento no TRT.

g) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)

Provável

h) Análise do impacto em
caso de perda do processo

Necessidade de arcar com recursos da ordem de R$7,0 milhões ou mais,
dependendo da decisão e atualização dos cálculos, para regularizar os
recolhimentos descritos no item (e).
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Processo Trabalhista n° 01021-2008-024-03-00-1 e nº 01215-2008-024-03-00-7
24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte - MG
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração
d) Partes no processo

e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

f) Principais fatos

Tribunal Superior do Trabalho (TST)
05.09.2008
Autores: Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Purificação e
Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Minas Gerais
(Sindágua) e Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais.
Réu: Companhia.
Reintegração dos empregados desligados sob a extinta política de
desligamento e o extinto programa motivacional adotados pela
Companhia, com o pagamento de salários vencidos e vincendos.
O Sindágua ajuizou a ação n° 01021-2008-024-03-00-1, questionando a
legalidade da extinta política de desligamento por adotar critérios para
extinção do contrato de trabalho relacionados com a idade dos
empregados. O MPT/MG ajuizou a ação nº 01215-2008-024-03-00-7,
questionando a legalidade do programa motivacional de aposentadoria
por adotar critérios relacionados com a idade dos empregados. Em
19.12.2008, a ação ajuizada pelo Sindágua foi julgada improcedente em
1ª instância. O MPT/MG opôs embargos de declaração contra essa
decisão. No julgamento dos embargos de declaração foi determinada a
reunião dos dois processos para julgamento e tramitação conjunta e, no
mérito, foram rejeitados os embargos de declaração. Sindágua e
MPT/MG interpuseram recurso contra essa decisão. O TRT de Minas
Gerais deu parcial provimento aos recursos para condenar a Companhia
na obrigação de reintegrar todos os empregados dispensados com base na
política de desligamento e programa motivacional, bem como a pagar
salários vencidos e vincendos, sob pena de multa diária de R$500,00.
A Companhia interpôs recurso contra esta decisão que foi rejeitado pelo
Tribunal Superior do Trabalho (TST). Contra essa decisão, a Companhia
interpôs recurso extraordinário que aguarda decisão de admissibilidade
no Tribunal Superior do Trabalho.

g) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)

Provável.

h) Análise do impacto em
caso de perda do processo

Impacto financeiro à Companhia de R$30,1 milhões, ou mais, a depender
da decisão a respeito do pagamento do valor de indenizações aos
funcionários e/ou reintegração com pagamento de salários vencidos e
vincendos e da atualização dos cálculos de liquidação.
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Contingências possíveis
A Companhia discute em juízo outras ações para as quais tem expectativa de perda possível. Para essas ações
não foi constituída provisão para eventuais perdas, tendo em vista que a Companhia considera ter sólido
embasamento jurídico que fundamente os procedimentos adotados para a defesa na esfera judicial.
Os processos judiciais em andamento nas instâncias administrativas e judiciais, perante diferentes tribunais,
nos quais a COPASA MG e a COPANOR são partes passivas, estão assim distribuídos:

Natureza (Valor em Reais/Mil)
Cível
Trabalhista
Tributária
Ambiental
Total

31.12.2018
415.103
41.140
4.662
460.905

31.12.2017
239.076
24.173
13.147
276.396

Cível
Referem-se a ações ajuizadas por clientes, Ministério Público Estadual e da União, Municípios, associações,
etc., que pleiteiam a tutela jurisdicional no que diz respeito a diversos assuntos, excetuadas as demandas de
natureza tributária e trabalhista, estando distribuídas em diversas instâncias, varas judiciais e juizados
especiais, e podem ser divididas em:
Ações individuais
A Companhia e sua subsidiária COPANOR são parte em um número significativo de ações individuais
indenizatórias em razão de supressão de fornecimento de água e danos causados por obras. Tais ações foram
propostas no curso normal de nossos negócios e envolvem danos morais e materiais, tais como indenizações
por danos a imóveis e automóveis e acidentes causados durante a exploração de nossas atividades, dentre outras
matérias. A Administração não acredita que tais ações judiciais causarão, isoladamente ou em conjunto, efeito
material adverso sobre os resultados operacionais, condição financeira ou perspectivas de negócios da
Companhia e de suas controladas.
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Considerando-se somente os processos mais relevantes, são apresentadas as descrições dos principais
processos:
Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração
d) Partes no processo

0019079-58.2014.8.13.0188
1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima
1ª Instância
18.02.2014
Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), COPASA MG e
Município de Nova Lima

e) Valores, bens ou
direitos envolvidos

A ação tem por objeto obrigação de fazer e de compensar danos, sendo que
até o presente momento processual não foi possível mensurar valores.

f) Principais fatos

Trata-se de ação civil pública proposta pelo MPMG em face da COPASA
MG e do Município de Nova Lima objetivando a adequação do sistema de
esgotamento sanitário em determinada região do município.
Argumenta-se pela irregularidade do licenciamento ambiental da Estação
de Tratamento de Esgotos (ETE) Vale do Sereno.
O Ministério Público pretende a condenação da COPASA MG em
obrigação de fazer, consistente na adequação e correção do tratamento de
efluentes sanitários efetuado na referida ETE, bem como, na obrigação de
reparar supostos danos causados pela inadequação do tratamento.
Pretende ainda a condenação em obrigação de indenizar os danos
ambientais não passíveis de reparação.
Foi deferida liminar para determinar à COPASA MG e ao Município de
Nova Lima que, no prazo de 180 dias, adotem as medidas necessárias para
adequar o tratamento de efluentes sanitários.
Interposto recurso de agravo, a decisão liminar foi mantida, subsistindo as
obrigações impostas à COPASA MG e ao município de Nova Lima.
A COPASA MG contestou a ação, asseverando que desde a assunção dos
serviços já adotou diversas medidas para a ampliação da ETE Vale do
Sereno.
Em face das alegações de descumprimento da decisão liminar, foi tentada a
conciliação das partes, que culminou com a suspensão do processo para que
a COPASA MG apresentasse diagnóstico da situação do tratamento dos
efluentes destinados à ETE Vale do Sereno, bem como cronograma de obras
para a reversão de parte do efluente para a ETE Arrudas.
Apresentado o diagnóstico e o cronograma o processo foi suspenso para que
a COPASA MG pudesse providenciar o cumprimento ao cronograma de
obras.

g) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)

Perda possível

h) Análise do impacto em
caso de perda do processo

Realização das obras de ampliação da ETE Vale do Sereno ou de reversão
do excedente para a ETE Arrudas, reparação de eventual dano ambiental,
bem como o pagamento de indenização da parcela do suposto dano
ambiental que não puder ser recomposto/reparado.
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Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração
d) Partes no processo
e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

0096457-90.2014.8.13.0188
2ª Vara Cível de Nova Lima
1ª Instância
10.09.2014
Augusta Silva Seabra e Outros x Companhia
R$14,7 milhões (valor atribuído pelos autores atualizado em 31.12.2018).

f) Principais fatos

Trata-se de Ação Reivindicatória que discute a propriedade do imóvel
situado no Bairro Nova Suíça, na Cidade de Nova Lima, sendo a sua área
total de 76.735,01 m², que teria sido invadida pela Companhia em 1999.
Em 24.10.2014, foi apresentada contestação, alegando, em síntese: (i)
prescrição tanto em relação ao pedido reivindicatório quanto indenizatório;
e (ii) a área já fora objeto de ação judicial de desapropriação.
Processo está na fase instrutória, tendo a Companhia pugnado pelo
julgamento antecipado da lide.

g) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)

Possível

h) Análise do impacto em
caso de perda do processo

R$14,7 milhões (valor atribuído pelos autores atualizado em 31.12.2018).

Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração
d) Partes no processo
e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

f) Principais fatos

0105489-36.2017.8.13.0699
1ª Vara Cível da Comarca de Ubá/MG
1ª Instância
26.10.2017
Ministério Público de Minas Gerais x COPASA MG
Execução provisória de multa por descumprimento de decisões liminares
na Ação Civil Pública nº 0009701-63.2015.8.13.0699, no valor de R$73,6
milhões.
Trata-se de execução provisória de multa por descumprimento de decisões
liminares proferidas em 2015 na Ação Civil Pública nº 000970163.2015.8.13.0699 que determinam o fornecimento contínuo e regular de
água no Município de Ubá/MG.
Em 30.10.2017, a COPASA MG foi intimada sobre o ajuizamento da
Execução Provisória nº 0105489-36.2017.8.13.0699, no valor de R$73,6
milhões, por suposto descumprimento das liminares.
Em novembro/2017, a COPASA MG apresentou impugnação.
Em abril/2019, a execução provisória está em andamento, ainda sem
decisão judicial.

g) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)

Perda Possível.

h) Análise do impacto em
caso de perda do processo

Pagamento de R$73,6 milhões, que será atualizado monetariamente se
houver determinação judicial para pagamento.
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Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração
d) Partes no processo

0273798-13.2015.8.13.0433
1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Montes Claros
2ª Instância
21.08.2015
Companhia x Fazenda Pública Municipal (Montes Claros)

e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Pagamento de R$9,9 milhões.

f) Principais fatos

Trata-se de execução fiscal na qual o Município de Montes Claros visa ao
recebimento dos créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa
(CDA) nºs 3496/2015; 3497/2015; 3498/2015; e 3499/2015, no valor de
R$9.021.321,91.
O crédito tributário exequendo tem natureza jurídica de imposto,
especificamente o ISSQN, de competência municipal, entre janeiro de 2000
e dezembro de 2003.
Dessa forma, a COPASA MG indicou em garantia um bem imóvel, que foi
aceito pelo Município de Montes Claros e, por conseguinte, o Juízo
Estadual declarou garantida a execução fiscal.
Assim, a COPASA MG ajuizou os embargos à execução nº 501337867.2017.8.13.0433, visando à declaração de nulidade do crédito exequendo,
ao argumento de que: (i) as CDAs são nulas, por ausência de requisitos
formais essenciais; (ii) a COPASA MG gozava de imunidade tributária na
época dos fatos geradores (2000/2003); (iii) os serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário jamais constituíram fato gerador do
ISSQN.
Em 13.07.2018, nos autos dos embargos à execução fiscal, o Juiz de
primeiro grau julgou procedente os pedidos, reconhecendo a nulidade das
CDAs e a imunidade tributária em favor da COPASA MG.
O Município de Montes Claros recorreu da sentença ao Tribunal de Justiça
de Minas Gerais que, por sua vez, no dia 16.04.2019, deu provimento ao
recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
No dia 26.04.2019, a COPASA MG interpôs recurso de embargos de
declaração contra a referida decisão do TJMG, que está pendente de
julgamento.

g) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)
h) Análise do impacto em
caso de perda do processo

Possível
Pagamento de R$9,9 milhões
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Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração
d) Partes no processo

e) Valores, bens ou
direitos envolvidos

f) Principais fatos

g) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)
h) Análise do impacto em
caso de perda do processo

0033684-25.2017.8.13.0278
Vara Única de Grão Mogol
1ª Instância
17.08.2017
Autores: Sebastiana Ferreira Guimarães Scarabelli e Outros
Réus: COPASA MG e Florestas Rio Doce
Ação Reivindicatória proposta por Sebastiana Ferreira Guimarães
Scarabelli e outros, em que os autores alegam, em síntese, que seriam
herdeiros de um imóvel localizado em Padre Carvalho, onde foi instalada
a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE da COPANOR, imóvel que
descobriram após o falecimento do pai e o levantamento de bens para o
inventário. A parte Autora requer a imissão na posse da área, bem como
indenização por danos materiais no valor de R$5,0 milhões.
Na contestação foi alegada ilegitimidade ativa, uma vez que o registro da
área juntado aos autos está em nome de terceiro.
A ação foi ajuizada contra a COPASA MG, no entanto, a ETE, que
supostamente estaria instalada na área da Autora, é da subsidiária
COPANOR.
O pedido de dano material no valor de R$5,0 milhões não é fundamentado
em qualquer documento que comprovasse a extensão do dano.
As partes apresentaram defesa e o processo encontra-se concluso com o
juiz.
Perda possível.
Perda da posse da área da ETE da COPANOR e pagamento de indenização
no valor de R$5,0 milhões
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Processo n°
a) Juízo

0010789-39.2017.5.03.0136
36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte / Trabalhista / Ação Civil
Pública

b) Instância

1ª Instância

c) Data de Instauração

06.06.2017

d) Partes no processo
e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

f) Principais fatos

g) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)
h) Análise do impacto em
caso de perda do processo

Reclamante – Ministério Público do Trabalho da 3ª Região
Reclamado - COPASA MG
Acidente de Trabalho / Indenização por Dano Moral Coletivo.
Valor atualizado da causa: R$5,9 milhões.
O Ministério Público do Trabalho instaurou procedimento administrativo
para investigar as condições de trabalho nos estabelecimentos da
COPASA-MG, após o encaminhamento, pela 2ª Vara do Trabalho de Sete
Lagoas - MG, de sentença proferida nos autos da ação trabalhista nº 000082006-040-03-00-2(acidente de trabalho com vítima fatal).
No curso das investigações, foi instaurado o Inquérito Civil nº
000367.2008.03.000-1, que ao final das apurações, concluiu: “que não
existe um adequado controle em segurança e medicina do trabalho por
parte da Companhia, concorrendo decisivamente para ocorrências de
acidentes de trabalho”. Desta forma, foi proposto pelo MPT-MG a
assinatura de TAC – Termo de Ajuste de Conduta, que a Companhia
entendeu não ser necessário, tendo em vista às ações desenvolvidas para
mitigação de todos os problemas apontados no referido inquérito civil.
Diante da recusa em assinar o TAC, o MPT-MG optou pela propositura da
referida Ação Civil Pública.
Foi realizada à audiência Inicial no dia 20.06.2017, sendo designada
audiência de prosseguimento, para o dia 21.03.2019. Nesta data, tendo em
vista a grande quantidade de documentos juntados nos autos, foi concedido
ao autor, o prazo de 30 dias de vistas nos autos. Sendo designada nova
audiência para o dia 15.07.2019, sendo às partes, dispensadas de
comparecimento.
Possível
Pagamento de R$5,9 milhões.
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Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração
d) Partes no processo
e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

f) Principais fatos

0192375-90.2012.8.13.0027
4ª Vara Cível de Betim – MG.
1ª Instância
12.07.2012
Parmetal S/A e Metalsider Ltda.x Companhia
R$19,0 milhões (valor atribuído pelos autores atualizado em 31.12.2018)
Trata-se de ação em que se pleiteia indenização por Servidão
Administrativa Indireta constituída em imóvel de propriedade das autoras,
bem como indenização por danos causados pelo transbordo de interceptor
de esgoto.
Foi apresentada contestação em 26.02.2013.
Em 08.09.2014, foi apresentado laudo pericial que constatou o valor de
R$3,5 milhões para a servidão administrativa e R$11,3 milhões para os
prejuízos suportados pelas autoras.
Ambas as partes discordaram do laudo pericial e pugnaram por nova
perícia, tendo o MM. Juiz determinado vistas ao Perito, para
esclarecimentos.
Processo aguarda esclarecimentos do Perito.
Contingência foi alterada para R$13,1 milhões, tendo em vista o resultado
do Laudo Pericial.

g) Chance de perda
(provável,
possível
ou Possível
remota)
h) Análise do impacto em
R$19,0 milhões (valor atribuído pelos autores atualizado em 31.12.2018).
caso de perda do processo
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Processo nº

0021577-48.2017.8.13.0148

a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração

1ª Vara Cível da Comarca de Lagoa Santa/MG
1ª Instância
21.02.2017

d) Partes no processo

MPMG x COPASA MG.

e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

f) Principais fatos

Obrigação de fazer obras para garantir a eficiência da Estação de
Tratamento de Esgoto - ETE Vila Maria, no Município de Lagoa
Santa/MG.
O MPMG propôs a presente ação civil pública em face da COPASA MG,
narrando que estaria ocorrendo transbordamento de esgoto do tanque
reator UASB da ETE Vila Maria, situada no bairro Palmital, Município
de Lagoa Santa.
Alega que o transbordamento do reator provocou o lançamento de esgoto
sem tratamento no Córrego do Bebedouro, o que teria causado danos
ambientais à micro e macrorregião da bacia do Rio das Velhas.
O Ministério Público requereu a antecipação de tutela para que a
COPASA MG se abstenha de lançar efluentes sanitários no curso do
Córrego Bebedouro sem autorização do órgão ambiental competente, bem
como para que fosse suspensa a tarifa de tratamento (EDT) dos usuários
que estão conectados à ETE Vila Maria, o que foi deferido.
Por fim, o Ministério Público requereu que seja confirmada a tutela
antecipada para condenar a COPASA MG a abster-se de lançar efluentes
sanitários no curso do Córrego Bebedouro sem autorização do órgão
ambiental competente, bem como para que seja suspensa a tarifa de
tratamento (EDT) dos usuários que estão conectados à ETE Vila Maria.
Requereu que a COPASA MG seja condenada a restituir o percentual
correspondente à tarifa EDT, pela suposta falta de tratamento dos
efluentes sanitários, aos usuários que estão conectados à ETE Vila Maria,
concernentes aos dois meses anteriores ao ajuizamento da ação. Requereu
ainda a condenação em obrigação de fazer, consistente na elaboração e
execução de plano de recuperação de área degradada do Córrego
Bebedouro, bem como a obrigação de providenciar o licenciamento
ambiental da ETE Vila Maria. Por último, o Ministério Público requereu
a condenação ao pagamento de indenização ambiental.

g) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)

Perda possível

h) Análise do impacto em
caso de perda do processo

Pagamento de indenização por dano ambiental a ser apurada em perícia
judicial.
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Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração
d) Partes no processo

1000176-11.2017.4.01.3812
TRF – Sete Lagoas
1ª Instância
20.08.2017
SOS São Francisco x COPASA MG, Município de Três Marias, Ag.
Nacional de Águas e CODEVASF

e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

Reparação de danos ambientais e danos morais coletivos

f) Principais fatos

A entidade ambientalista SOS São Francisco propôs a presente Ação Civil
Pública em face da COPASA MG, da Agência Nacional de Águas – ANA,
CODEVASF e Município de Três Marias alegando, em síntese, que os réus
são responsáveis por supostos danos ambientais em virtude de “denúncias de
despejo de esgoto in natura no Rio São Francisco, no município de Três
Marias”, conforme consta do Inquérito Civil nº 1.22.011.000133/2013-67,
instaurado pelo Ministério Público Federal.
Requereu a reparação de danos ambientais e danos morais coletivos em razão
de lançamento de efluentes sanitários no Rio São Francisco e Córrego
Barreiro Grande, no município de Três Marias. Pedido liminar para que a
COPASA MG cesse imediatamente o lançamento de efluentes sanitários no
Rio São Francisco e no Córrego Barreiro Grande, sob pena de multa diária
de R$200 mil.
A Companhia prestou informações preliminares em 01.09.2017,
demonstrando que não estão presentes os pressupostos autorizadores das
tutelas de urgência, bem como o fato de que a ETE de Três Marias está
ambientalmente autorizada a funcionar, realiza com regularidade o
automonitoramento dos efluentes sanitários em conformidade com a
respectiva norma ambiental e que o lançamento de seus efluentes tratados no
Rio São Francisco encontra-se outorgado pela Agência Nacional de ÁguasANA, nos termos do art. 4º, inciso IV da Lei Federal 9.984/2000.
Andamento atual – 18.12.2017: O Juiz Federal ainda não analisou o pedido
liminar, frente às informações prestadas por todos os réus, de forma que a
Companhia ainda não foi citada para apresentar defesa.

g) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)

Possível

h) Análise do impacto em
caso de perda do processo

Reparação de danos ambientais, a ser apurado em perícia técnica.
O valor da causa atualizado: R$10 milhões.

PÁGINA: 65 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Processo nº
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração
d) Partes no processo
e) Valores, bens ou direitos
envolvidos
f) Principais fatos

0018946-52.2013.8.13.0058
Comarca de Três Marias
1ª Instância
02.07.2013
MPMG e Município de Três Marias x COPASA MG
Valor da causa atualizado: R$12,9 milhões
Alega o autor que ficou apurado que a COPASA MG seria responsável pela
exploração e execução de serviços de abastecimento de água e de esgoto
sanitários no Município de Três Marias.
Daí que o laudo técnico realizado à época constatou que o município de Três
Marias não possuía sistema de tratamento de esgotos e que os efluentes
produzidos pela população urbana eram lançados diretamente nos corpos
hídricos. Em junho de 2006, o Ministério Público, o Município de Três
Marias e a COPASA MG celebraram termo de ajustamento de condutas, onde
os compromissários teriam assumido a responsabilidade pelos danos
ambientais decorrentes da falta de tratamento de esgoto, estabelecendo
diversas obrigações para permitir a completa implantação do sistema de
esgotamento sanitário.
Alega o autor que não foram cumpridas todas as obrigações assumidas no
termo de ajustamento de condutas e que a avença foi prorrogada por duas
vezes, entretanto, os réus não conseguiram cumprir todas as exigências.
Assim, o autor pretendeu que os réus sejam obrigados a, no prazo de 180 dias,
adotar as medidas necessárias para a regularização do licenciamento
ambiental referente ao sistema de esgotamento sanitário de Três Marias, bem
como para que adequem o sistema de tratamento de esgoto às exigências
legais, com o cumprimento de todas as condicionantes fixadas pelo órgão
ambiental. Pretende ainda, que no mesmo prazo seja interrompido o
lançamento de efluentes sanitários, sem tratamento prévio, no solo e nos
cursos d’água, sob pena de incidir em multa cominatória. Pugna ainda
pagamento dos custos advindos com a realização da perícia pela unidade
técnica do Órgão Ministerial, nos autos do inquérito civil.
Em 03.06.2014 foi deferida a liminar nos seguintes termos: “CONCEDO a
tutela de urgência para determinar aos réus que, solidariamente e no prazo de
180 (cento e oitenta dias), tomem as seguintes providências: a) adotar as
medidas necessárias à obtenção de licença ambiental para o sistema de
tratamento de tratamento de esgoto sanitário que atenda a toda a população
do Município de Três Marias; b) adequar o sistema de tratamento de esgotos
do Município de Três Marias, dando a destinação adequada aos efluentes
sanitários, mediante o cumprimento das exigências legais e de todas as
condicionantes fixadas pelo órgão ambiental competente; c) interromper o
lançamento de efluentes sanitários, sem tratamento prévio no solo e nos
cursos d'água.”
10.07.2014 – apresentada defesa e impugnação a valor da causa que pede a
revisão do valor para R$1 mil.
16.07.2014 - foi interposto agravo de instrumento com a decisão que deferiu
a tutela, ao qual foi negado provimento.
Em 12.2014 - foram apresentados embargos de declaração ao qual foi negado
provimento.
Em 12.03.2015 - foi interposto Recurso Especial, o qual foi inadmitido.
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Em 08.09.2015 - o agravo foi conhecido para negar provimento ao Recurso
Especial.
25.10.2016 - vista ao réu para especificar provas.
08.06.2017 - apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, para
realização de perícia judicial.
15.12.2017 - vista ao réu para manifestar-se sobre o Parecer Técnico de Meio
Ambiente.
g) Chance de perda
(provável, possível ou
remota)

Possível

h) Análise do impacto em
caso de perda do processo

R$12,9 milhões
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Contingências remotas
A COPASA MG discute em juízo outras ações para as quais tem expectativa de perda remota. Para essas ações
não foi constituída provisão para eventuais perdas, tendo em vista que a Companhia considera ter sólido
embasamento jurídico que fundamente os procedimentos adotados para a defesa na esfera judicial. Por esta
razão, a Companhia opta por não inserir detalhes daqueles processos nesta seção do Formulário de Referência.

4.3.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3
O valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3, em 31.12.2018, era de R$130,0 milhões,
conforme disposto no quadro do subitem “Contingências Prováveis” do item 4.3.
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

4.4. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que
o emissor ou suas controladas sejam parte ré e cujas partes contrárias sejam administradores ou
ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores do emissor ou de suas
controladas, informando:
a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou direitos envolvidos
f. principais fatos
g. se a chance de perda é:
i. provável
ii. possível
iii. remota
h. análise do impacto em caso de perda do processo
A Companhia e suas controladas não são partes em processos judiciais, administrativos ou arbitrais
envolvendo administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores da
Emissora ou de suas controladas.

4.4.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4.
Não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais nas condições descritas acima.
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4.5. Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas controladas sejam parte e
que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto em caso de perda e
informar valores envolvidos.
Não há processos sigilosos relevantes em que a Companhia ou sua controlada sejam parte. Os processos
considerados relevantes pela Companhia foram divulgados nos itens 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7 deste Formulário de
Referência.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
4.6. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em
fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes,
em que o emissor ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários,
cíveis e outros, indicando:

Processos trabalhistas: Relativos a Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI)
a. valores envolvidos
A Companhia possuía, em 31.12.2018, provisão judicial no valor de R$8.906 mil, referentes a 103 processos
relativos ao PDVI, implementado em novembro de 2015 e em vigor até maio de 2017.
b. prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência
A Companhia é parte em 241 ações trabalhistas, em andamento, nos quais os autores pleiteiam o pagamento
das diferenças relativas ao pagamento do prêmio pecúnia, nulidade do PDVI, reintegração, pagamento dos
salários vencidos e vincendos, bem como indenização por danos morais.
Das 241 ações, 103 estão classificadas com possibilidade de perda provável, e as demais estão classificadas
com possibilidade de perda possível, e, em razão disso, não foram constituídas provisões. Ressalta-se ainda a
existência de precedente favorável à Companhia, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, em casos
análogos, com percentual de êxito em torno dos 50%, favoráveis ao posicionamento da COPASA MG, ou seja,
à legalidade do PDVI, engendrado pela Companhia.

Processos ambientais: Relativos a Lei Estadual nº 12.503/97 (Lei Piau)
a. valores envolvidos
A Companhia possuía, em 31.12.2018, provisão judicial no valor de R$53.605 mil para processos relativos a
Lei Estadual nº 12.503/1997.
b. prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência
A Lei Estadual nº 12.503/1997 impõe à Companhia, na condição de concessionária de serviços públicos, a
obrigação de proteger e preservar o meio ambiente, através de investimento de 0,5% do valor total da receita
operacional apurada nos municípios onde opera, sendo que 1/3 (um terço) deve ser destinado à reconstituição
da vegetação ciliar ao longo dos cursos d´agua.
Para mitigar os riscos eminentes e preservar a Companhia de impactos negativos em seu resultado, decorrentes
de decisões judiciais contrárias ao seu pleito quanto à suspensão de todos os processos judiciais em que se
discute a constitucionalidade da referida Lei, a Companhia possuía, em 31.12.2018, provisão no valor de
R$53.605 mil (R$38.697 mil em 31.12.2017).
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Processos civis e ações populares: Relativos a anulação, suspensão ou impugnação de concessões
a. valores envolvidos
A Companhia não possuía provisões judiciais para as referidas causas, por entender não serem de risco
provável e pela existência de precedente favorável à Companhia.
b. prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência
A Companhia é parte em ações cíveis públicas e ações populares que pleiteiam a anulação, suspensão ou
impugnação de contratos de concessão da Companhia, firmados com os municípios de Andradas, Araçuaí,
Barbacena, Cataguases, Confins, Congonhas, Curvelo, Esmeraldas, Guaxupé, Guidoval, Igaratinga, Lagoa
Santa, Miraí, Montes Claros, Nanuque, Patos de Minas, Pirapetinga, Ribeirão das Neves, Santo Antônio do
Amparo, São Gotardo, Sabará, São Sebastião do Paraíso, Serra da Saudade, Ubá e Vazante. Essas ações foram
classificadas com possibilidade de perda possível ou remota, e, em razão disso, não foram constituídas
provisões. Ressalta-se ainda a existência de precedente favorável à Companhia, proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais em caso análogo, bem como pareceres de renomados juristas sobre o assunto
também favoráveis ao nosso posicionamento, ou seja, à legalidade dos contratos de concessão celebrados.

4.6.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6
O valor total provisionado dos processos descritos no item 4.6 é de R$62.511 mil.
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4.7. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.
Provisão sobre ações movidas pelo IPC contra a Fundação Libertas
A Companhia é patrocinadora do Plano de Previdência Complementar denominado Plano RP1 COPASA
Fechado, na modalidade Benefício Definido, administrado pela Fundação Libertas de Seguridade Social
(Fundação Libertas). No exercício de 2012, a Fundação Libertas provisionou no referido plano R$959,2 mil
(valor histórico), referente aos Processos Judiciais nos 89.00.10143-9 e 89.00.10134-0, movidos pelo
Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC) contra aquela Fundação.
Tomando-se como base cálculos preliminares, o referido valor foi pago pela Companhia à Fundação, em
conta específica, uma vez que foi cumprido o previsto no Plano de Custeio para 2013 e de acordo com o
Termo de Compromisso assinado entre a Companhia e a Fundação Libertas.
A Fundação Libertas, em 2015, foi intimada nos autos do processo nº 89.00.10143-9, em trâmite perante a 6ª
Vara Federal de Brasília, a pagar o montante de aproximadamente R$5 milhões (valor este de atribuição ao
Plano COPASA RP1). A diferença entre o valor efetivamente pago pela Fundação e o valor até então
assumido pela COPASA (R$959,2 mil) foi reconhecido no passivo contingencial, no ato do pagamento.
Ainda no exercício de 2015, parte desse montante foi compensado com os valores devidos pela Fundação
Libertas à patrocinadora (total de R$3,2 milhões). O restante, no valor de R$1 milhão, está em processo de
liquidação por parte da COPASA.
No que pertine ao processo de n. 89.00.10134-0, em trâmite perante a 9ª Vara Federal de Brasília, a
Fundação Libertas está aguardando a intimação do início da fase de liquidação por artigos da sentença
proferida no feito, na forma prevista na legislação em vigor, o que ainda não ocorreu.
A Companhia pode ainda discutir, na forma da legislação em vigor, a responsabilidade pelo efetivo custeio,
quando da execução das sentenças, uma vez que não é parte nos referidos processos. Tal provisão foi
considerada na avaliação atuarial, para efeito de reconhecimento do passivo atuarial da Companhia no
exercício de 2013, elaborada de acordo com os requisitos do Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1) Benefícios a Empregados.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no qual os
valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de origem,
identificar:

a. restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
b. restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
c. hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores mobiliários
nessa situação
d. hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na subscrição de
ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como
das respectivas condições para o exercício desse direito, ou das hipóteses em que esse direito não é
garantido, caso aplicável
e. outras questões do interesse dos investidores

Alíneas não aplicáveis, pois os valores mobiliários da Companhia são negociados apenas na B3 – Brasil,
Bolsa, Balcão.

PÁGINA: 74 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

5.1 - Política de gerenciamento de riscos

5.1.

Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a.
se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso
afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais
o emissor não adotou uma política
A Companhia possui Política de Gestão de Riscos Corporativos, aprovada pelo Conselho de Administração
em junho de 2014. Em março de 2018, com aprimoramento da governança corporativa, essa Política foi revista.
Adicionalmente, foi instituída a Superintendência de Conformidade e Riscos, vinculada diretamente à
Presidência, cujo Regimento Interno foi aprovado em 21.03.2018.
O Comitê de Auditoria foi instituído pela Companhia no âmbito da reforma estatutária aprovada em
07.05.2018, sendo que a eleição de seus membros ocorreu em 27.06.2018. Maiores informações sobre o
Comitê de Auditoria podem sem obtidas na seção 12.1 deste Formulário de Referência.

b.

os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo

A Política de Gestão de Riscos Corporativos da Companhia tem por objetivo estabelecer princípios, diretrizes
e responsabilidades a serem observados nas atividades relacionadas à Gestão dos Riscos Corporativos da
COPASA MG e de suas subsidiárias e orientar as ações para identificação, avaliação, tratamento,
monitoramento e comunicação dos riscos.
Princípios:
 A Gestão de Riscos deve estar alinhada com a Estratégia Corporativa da Companhia;
 A Companhia, incluindo seus direitos, obrigações, processos, informações e imagem, deve ser resguardada
contra ameaças decorrentes de ações intencionais ou não;
 Os riscos devem ser considerados em todas as decisões e a sua gestão deve ser realizada de maneira
integrada;
 As ações de resposta devem considerar as possíveis consequências dos riscos e devem ser priorizadas de
acordo com a agregação ou preservação de valor da Companhia; e
 A gestão de riscos deve ser um processo contínuo, que busca envolver toda a Companhia e que trata os
eventos e as unidades organizacionais de forma conjunta.
Diretrizes:
 Aproveitar as oportunidades e antever as ameaças internas e externas que afetam os objetivos estratégicos,
econômico-financeiros, operacionais ou de conformidade;
 Identificar e tratar os riscos de forma a oferecer garantia razoável do cumprimento das metas estabelecidas
na Estratégia Corporativa da Companhia;
 Classificar os riscos conforme sua natureza, a exemplo de operacional, estratégico, financeiro, de liquidez,
de crédito, socioambiental, regulatório, dentre outras;
 Gerenciar, de forma proativa e abrangente, os riscos associados aos processos de negócio, de gestão e de
suporte, de forma a mantê-los em um nível tolerável de magnitude;
 Identificar e avaliar os riscos de acordo com a probabilidade de ocorrência e seu impacto sobre o negócio,
inclusive sobre a imagem da Empresa, e planejar as respostas aos riscos, analisando benefícios, aspectos
negativos, riscos atrelados e mensurando a relação entre impacto e mitigação;
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 A gestão de riscos deve ser dinâmica, interativa e de caráter proativo quanto aos eventos internos e externos
capazes de modificar o contexto e o posicionamento da Companhia. Dessa forma, devem ser avaliadas, dentre
outras, as alterações nas condições mercadológicas, em cenários econômicos, jurídico-legais, tecnológicos e
operacionais que impactem nas operações, nas atividades e nos riscos acompanhados;
 Fortalecer a gestão de riscos como parte da cultura empresarial da COPASA MG;
 Garantir a administradores, investidores e demais partes interessadas um fluxo contínuo, transparente e
adequado de informações associadas aos principais riscos e seu processo de gestão na COPASA MG,
respeitando o grau de sigilo das informações, bem como os procedimentos corporativos, políticas, diretrizes e
demais normas internas de segurança empresarial e da informação; e
 Asseverar o monitoramento e a análise crítica do próprio gerenciamento de riscos como parte integrante de
um processo contínuo de melhoria da governança corporativa.

i.

os riscos para os quais se busca proteção

Busca-se proteger dos riscos inerentes à sua atividade empresarial que abrangem os eventos descritos na Matriz
de Riscos Corporativa.
ii.

os instrumentos utilizados para proteção

Os riscos descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência são tratados por meio do aprimoramento dos
controles internos sobre os processos de execução em cada Unidade, cujo Gestor atua em consonância com a
Diretriz “Responder aos riscos, estruturando a melhor forma de tratamento para estes, entre: evitar, reduzir,
compartilhar ou aceitar”.
iii.

estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Companhia instituiu, no primeiro semestre de 2018, a Superintendência de Conformidade e Riscos, órgão
estatutário, que é formado por duas divisões (Divisão de Gestão de Riscos e a Divisão de Conformidade e
Controles Internos), em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Decreto Estadual
nº 47.154/2017.
Os artigos 77 e 78 do Estatuto Social da Companhia estabelecem os mecanismos que assegurem atuação
independente, bem como as competências dessa Unidade, conforme transcrito a seguir:
“Artigo 77 A COPASA MG manterá estrutura específica, vinculada diretamente ao Diretor-Presidente, para
atuar nas atividades de conformidade, gestão de riscos e controles internos.
Parágrafo Primeiro O Diretor-Presidente poderá delegar a diretor estatutário a condução da unidade, função
que poderá ser desempenhada concomitantemente a suas outras competências.
Parágrafo Segundo O titular da unidade de integridade e gestão de riscos deverá comunicar formalmente o
Diretor-Presidente sobre diligências em curso em que esteja envolvido Diretor, membro do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, o Procurador Jurídico ou o Auditor Geral.
Parágrafo Terceiro Ocorrendo o disposto no Parágrafo Segundo deste artigo, o Diretor-Presidente deverá
informar formalmente o assunto ao Presidente do Conselho de Administração.
Parágrafo Quarto A unidade de integridade e gestão de riscos poderá se reportar diretamente ao Conselho
de Administração nas situações em que houver suspeita de envolvimento do Diretor-Presidente ou equivalente
em irregularidades ou quando este deixar de adotar as medidas necessárias em relação a situação a ele
relatada.
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Parágrafo Quinto Para a atuação independente, serão assegurados à unidade de integridade e gestão de
riscos:
I - orçamento próprio; e
II - regras específicas para a destituição do cargo de gestor da unidade;
Parágrafo Sexto Regimento interno da unidade de integridade e gestão de riscos, aprovado pelo Conselho de
Administração, disciplinará, dentre outros assuntos, as regras previstas no inciso II do Parágrafo Quinto
deste artigo, bem como a forma como se dará a comunicação direta com o Conselho de Administração prevista
no Parágrafo Quarto deste artigo.
Artigo 78 Compete à unidade de integridade e gestão de riscos:
I - promover as políticas de Gestão de Riscos, Controles Internos, Anticorrupção e demais políticas atinentes
à atuação da unidade e difundir a cultura de integridade na organização;
II - analisar atividades e ações das diversas unidades da COPASA MG, com vistas a manter a aderência às
regulamentações, leis, códigos, normas e padrões; e
III - liderar e supervisionar as atividades de gerenciamento de riscos e de implementação de controles
internos.”
A metodologia utilizada na Política de Gestão de Riscos Corporativos foi o COSO (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) II.
A Companhia possui, também, a Auditoria Interna, órgão estatutário, vinculada ao Conselho de Administração,
que conta com duas divisões (Divisão de Auditoria de Controle Interno e Divisão de Auditoria de
Procedimentos).
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c.
adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
A Companhia, conforme citado no item 5.1 b iii, possui a Superintendência de Conformidade e Riscos, criada
no primeiro semestre de 2018, para dar efetividade às políticas internas, dentre elas a Política de Gestão de
Riscos Corporativos.
A figura a seguir apresenta a estrutura organizacional da Companhia, apresentando as unidades referidas
acima.
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5.2.

Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:

a.
se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo,
as razões pelas quais o emissor não adotou uma política.
A Companhia possui Política de Gestão de Riscos Corporativos, aprovada pelo Conselho de Administração
em 08.03.2018 e que se aplica a todas as categorias de riscos. Contudo, a Companhia não adota uma política
específica para gerenciamento de riscos de mercado. Para os riscos relacionados às aplicações dos recursos
financeiros excedentes, a Companhia adota a Política de Aplicações Financeiras, cujo detalhamento é
apresentado na seção 5.2.b deste Formulário de Referência.
Em relação ao endividamento, a Companhia deve observar os limites estabelecidos, estatutariamente, na
Política de Endividamento.

b.
os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver,
incluindo:
i.

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia busca proteção para alguns riscos de mercado descritos na Seção 4.2 deste Formulário de
Referência, de acordo com a Política de Gerenciamento de Riscos descrita na seção 5.1.
Ainda com relação à proteção aos riscos de mercado, foi instituída em 2012 a Política de Aplicações
Financeiras. Essa Política, revisada em 2018, estabelece os critérios e diretrizes a serem observados na gestão
das aplicações de curto prazo (saldo de caixa diário), médio e longo prazos, dos recursos financeiros da
Companhia e da sua subsidiária COPANOR, de forma a garantir liquidez, segurança e rentabilidade,
respeitando as necessidades do fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo. Os recursos excedentes são
investidos apenas em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. As diretrizes
preconizadas no âmbito da Política de Aplicações Financeiras são as seguintes:
 minimizar os riscos de mercado, de crédito, de liquidez e operacional, às aplicações financeiras, garantindo
a preservação do capital;
 garantir o nível de liquidez das aplicações financeiras adequado às necessidades do caixa (operacional e de
investimento), por meio da manutenção de um caixa mensal que corresponda no mínimo a 5% (cinco por
cento) da Receita Operacional Bruta Anual, constante no Orçamento Empresarial aprovado para o ano
corrente;
 garantir a sustentabilidade do negócio por meio da gestão eficiente e adequada da rentabilidade do capital;
 contribuir para a preservação da solvência da Companhia e de sua subsidiária COPANOR.
A seleção das instituições financeiras sob as quais a Companhia realiza suas aplicações financeiras é efetuada
conforme determinados critérios, sendo os principais elencados a seguir:
 avaliação do patrimônio líquido;
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 as instituições devem ter, obrigatoriamente, no mínimo 2 (duas) notas de classificação de risco (rating),
sendo 1 (uma) delas divulgadas por pelo menos 1 (uma) das seguintes agências: Fitch, Moody’s e Standard &
Poor’s (S&P);
 instituições com o Índice de Basiléia, no mínimo, estabelecido conforme metas do Banco Central; e
 os recursos aplicados (Principal) em uma única instituição financeira pode variar de 2,5% do caixa mensal
mínimo até 25% do total aplicado, de acordo com a avaliação do patrimônio líquido.
Além disso, a Companhia deve observar a Política de Endividamento definida estatutariamente, que se
encontra transcrita a seguir:
“Artigo 4º Para o cumprimento de suas finalidades institucionais, poderá a COPASA MG:
I - contrair empréstimo ou financiamento com instituição financeira ou agência de fomento nacional ou
internacional, obrigando-se à contrapartida, se for o caso, observadas as condições estabelecidas na Política
de Endividamento da Companhia, conforme segue:
a) o endividamento líquido consolidado da COPASA MG deve ser igual ou inferior a 3 vezes o EBITDA (lucro
antes de juros, impostos, depreciação e amortização);
b) as Exigibilidades Totais da COPASA MG devem ser iguais ou inferiores ao Patrimônio Líquido; e
c) o EBITDA da COPASA MG deve ser superior a 1,2 vezes o Serviço da Dívida.
(...)
Parágrafo Terceiro As metas estabelecidas na alínea “a” deste artigo poderão ser ultrapassadas por motivos
conjunturais, mediante justificativa e específica aprovação do Conselho de Administração, até os seguintes
limites:
I - endividamento líquido consolidado da Companhia poderá atingir, no máximo, 4 vezes o EBITDA (lucro
antes de juros, impostos, depreciações e amortização) da Companhia;
II - as exigibilidades totais da COPASA MG poderão atingir, no máximo, 1,2 vezes o Patrimônio Líquido;
III - EBITDA da COPASA MG deverá ser, no mínimo, superior a 1,2 vezes o Serviço da Dívida.”
Não houve alterações quanto aos objetivos, políticas ou processos durante os exercícios findos em 2018, 2017
e 2016.
Neste âmbito, cabe observar ainda que outro fator mitigador de riscos relacionados a endividamento é a Política
de Dividendos vigente, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07.05.2018, cujas regras
para a distribuição de proventos se baseiam na alavancagem observada. Caso esta esteja acima do intervalo
considerado ideal, o Conselho de Administração definirá que o percentual de distribuição do Lucro Líquido
Ajustado, a título de dividendos, será o mínimo legal obrigatório. No item 3.4 deste Formulário de Referencia
constam maiores informações sobre a Política de Dividendos vigente.

ii.

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia não possui operações de hedge ou swap, quanto à exposição dos riscos cambiais, tendo em vista
que os empréstimos em moeda estrangeira representam 9,6% do total da dívida bruta total da Companhia.
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Essas dívidas são referentes à operação de crédito com o KfW (correspondente a 6,9% da dívida bruta total) e
com o Bank of New York – BNY (correspondente a 2,7% da dívida bruta total).
Para a operação com o banco KfW, cujo saldo devedor era de €55,6 milhões (equivalente a R$246,8 milhões),
não há mecanismo de hedge contratado. A dívida com o Bank of New York (BNY), cujo saldo devedor era de
US$25,1 milhões (equivalente a R$97,9 milhões) no encerramento do exercício, está garantida por títulos da
dívida externa brasileira, no montante de US$21,7 milhões (equivalente a R$83,9 milhões), caucionados no
Banco do Brasil, corrigidos pela média dos preços dos bônus de Cupom Zero do Tesouro dos Estados Unidos
da América.
Desta forma, variações cambiais adversas não afetam, de forma significativa, o custo ou risco relacionados aos
financiamentos contratados.

iii.

os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Não aplicável, conforme mencionado no item anterior.

iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
Conforme indicado na seção 5.1, a Companhia adota a Política de Gestão de Riscos Corporativos que se aplica
a todas as categorias de riscos. Especificamente, o endividamento e as aplicações financeiras da Companhia
são gerenciados, de acordo com as condições previstas na Política de Endividamento e na Política de
Aplicações Financeiras citadas no item 5.2.b (i).
Em que pese o fato da Companhia possuir controle dos riscos financeiros, por meio do acompanhamento dos
seus índices de endividamento citados no item 5.2.b (i) e dos limites estabelecidos na sua Política de Aplicações
Financeiras, ela não monitora de forma objetiva, por meio de indicadores, aqueles relacionados aos demais
processos de sua atividade.

v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge)
e quais são esses objetivos
Atualmente, a Companhia não contrata instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial, tais como hedge ou swap.

vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado
A Companhia possui a Divisão de Gestão de Riscos e a Divisão de Conformidade e Controles Internos,
subordinadas à Superintendência de Conformidade e Riscos, órgão estatutário, em conformidade com as
exigências da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Decreto Estadual nº 47.154/2017.
A Companhia possui, também, a Auditoria Interna, órgão estatutário, vinculada ao Conselho de Administração,
que conta com duas divisões (Divisão de Auditoria de Controle Interno e Divisão de Auditoria de
Procedimentos). Adicionalmente, em 07.05.2018 foi constituído o Comitê de Auditoria Estatutário, em
conformidade com as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Decreto Estadual 47.154/2017, visando
atender aos requisitos da regulamentação emitida pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
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A metodologia utilizada na Política de Gestão de Riscos Corporativos foi o COSO (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) II.
A Política de Aplicações Financeiras, que possui objetivos e diretrizes descritas no item 5.2 b (i), é
operacionalizada pelo Comitê composto pelos seguintes membros: Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, Superintendente Financeiro, Gerente e 1 (um) analista da Unidade de Tesouraria. Dentre as
atribuições constam o acompanhamento dos indicadores de mercado e a projeções micro e macroeconômicas,
avaliação da probabilidade de fato relevante afetar a estratégia de aplicação e diretrizes definidas na política,
bem como apresentar propostas e sugestões referentes às aplicações financeiras.
A Política de Endividamento, definida estatutariamente, conforme apresentado no item 5.2 b (i), é
acompanhada pela Unidade de Financiamentos e Convênios, subordinada à Superintendência Financeira e à
Diretoria Financeira e de Relações com Investidores.

c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
A Companhia entende que a atual estrutura operacional e controles internos são adequados para verificação da
efetividade das Políticas de Gestão de Riscos Corporativos, Aplicações Financeiras e Endividamento, que
estão suportadas pelos trabalhos de auditorias internas, monitoramento da Unidade de Conformidade e Riscos
(recentemente criada), relatórios periódicos do Comitê de Aplicações Financeiras e relatórios trimestrais dos
covenants estatutários emitidos pela Unidade de Financiamentos e Convênios.
Adicionalmente, em 07.05.2018, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a instituição do Comitê de
Auditoria, cuja eleição de seus membros se deu em 27.06.2018.
A Companhia, conforme citado no item 5.1.b.iii deste Formulário de Referência, possui a Superintendência de
Conformidade e Riscos, criada no primeiro semestre de 2018, para dar efetividade às políticas internas, dentre
elas a Política de Gestão de Riscos Corporativos.
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5.3
Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações
financeiras confiáveis, indicar:
a) As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando
eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las.
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação de suas
Demonstrações Financeiras (DFs), de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB),
e pelos controles internos determinados pela sua administração como necessários para permitir a elaboração
de DFs livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
A Auditoria Interna, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria, avalia
os controles internos da Companhia e registra, nos Relatórios de Auditoria, as constatações e recomendações
referentes às oportunidades de melhoria, definindo, junto às Unidades gestoras dos processos, os responsáveis
e as providências de implantação das recomendações.
A Companhia possui a Superintendência de Conformidade e Riscos, órgão estatutário, em conformidade com
as exigências da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Decreto Estadual nº 47.154/2017. Compete à essa Unidade:
I - promover as políticas de Gestão de Riscos, Controles Internos, Anticorrupção e demais políticas atinentes
à atuação da unidade e difundir a cultura de integridade na organização;
II - analisar atividades e ações das diversas unidades da COPASA MG, com vistas a manter a aderência às
regulamentações, leis, códigos, normas e padrões; e
III - liderar e supervisionar as atividades de gerenciamento de riscos e de implementação de controles internos.
Com o objetivo de nortear os princípios, diretrizes e responsabilidades, e visando o fortalecimento e
funcionamento do Sistema de Controles Internos da COPASA MG, foi aprovada pelo Conselho de
Administração em 25.04.2019 a Política de Controles Internos da Companhia. Esta Política, que abrange todos
os colaboradores da Companhia e de sua subsidiária COPANOR, independentemente de seu nível hierárquico,
nível funcional ou local de atuação, tem como unidade responsável pelo seu controle a Superintendência de
Conformidade e Riscos.
O Sistema de Controle Interno da COPASA MG tem por finalidade proporcionar segurança razoável à
realização de seus objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade, em consonância com a
metodologia do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
A COPASA MG adota o modelo das Três Linhas de Defesa de acordo com a Declaração de Posicionamento
do Instituto dos Auditores Internos - IIA Global, o qual relaciona as funções organizacionais aos níveis de
controle interno da Companhia, quais sejam:
1ª Linha: Na primeira linha de defesa encontram-se os gestores das unidades e os responsáveis diretos pelos
processos, que gerenciam e tem responsabilidade sobre os riscos, pois podem implementar as ações corretivas
para resolver deficiências em processos e controles. A primeira linha se encontra no nível da gestão
operacional.
2ª Linha: Na segunda linha de defesa encontram-se os gestores corporativos de riscos, conformidade e controle
interno, responsáveis pela supervisão da conformidade, a verificação, o monitoramento, a prevenção e a análise
integrada dos riscos.
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3ª Linha: Na terceira linha de defesa está a Auditoria Interna, proporcionando uma avaliação independente
quanto à adequação, suficiência e eficácia dos sistemas de controles e gestão de riscos.
Dessa forma, as atividades de controle não são exclusividade de determinada unidade organizacional, devendo
ser realizadas em todos os níveis da organização.
O controle dos riscos é realizado por meio da Matriz de Riscos Corporativos, com a definição das Unidades
responsáveis por seu monitoramento e pela adoção de ações de mitigação. A Matriz de Riscos é analisada
periodicamente, visando à realização das atualizações e adaptações necessárias, considerando-se eventuais
mudanças do cenário de riscos da Companhia.
O sistema de controle interno da Companhia foi elaborado para garantir de forma razoável e em todos os
aspectos relevantes a confiabilidade dos relatórios financeiros e a preparação das DFs para divulgação externa.
Devido às limitações inerentes, os controles internos sobre os relatórios financeiros podem ou não prevenir ou
detectar erros.
Adicionalmente, no ano de 2016, visando ao aprimoramento dos controles sobre dispêndios referentes a custeio
e investimentos, foi implantada na Companhia a Gestão Colegiada em todos os níveis da organização, mediante
a criação de Comitês compostos por, no mínimo, 3 (três) integrantes, com limites de alçadas para autorização
dos dispêndios, constituindo assim processo mais rigoroso no gerenciamento desses gastos:

A Companhia contrata os serviços de Auditoria Externa independente para a avaliação de suas DFs e de seu
sistema de controle interno, abrangendo a extensão julgada necessária para a emissão de parecer dos auditores
independentes sobre essas DFs. A Auditoria Externa elabora o Relatório de Recomendações para o
Aprimoramento dos Controles Internos em conexão com o exame das DFs.
A implantação das recomendações constantes nos Relatórios de Auditoria e das recomendações constantes do
Relatório de Recomendações para o Aprimoramento dos Controles Internos emitido pela Auditoria Externa é
acompanhada pela Superintendência de Conformidade e Riscos.

b) As estruturas organizacionais envolvidas
Unidade de Auditoria Interna: órgão estatutário que se vincula diretamente ao Conselho de Administração
e desenvolve atividade de avaliação independente, objetiva e de consultoria orientada para agregar valor e
melhorar as operações da Companhia, auxiliando-a no alcance de seus objetivos estratégicos e visando à
melhoria da eficiência e eficácia dos controles, da gestão de riscos, da performance dos processos e da
governança corporativa.
Para sua atuação independente, são assegurados:
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I - orçamento próprio; e
II - regras específicas para destituição do cargo de Auditor Geral.
Compete à Auditoria Interna:
I - auxiliar o Conselho de Administração, dentro do limite de suas competências;
II - aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de
governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e
divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras;
III - examinar e avaliar a adequação, eficiência e eficácia do desempenho das unidades em relação às suas
atribuições e aos planos, objetivos e políticas da Companhia;
IV - apurar fraudes e irregularidades identificadas pela própria Auditoria Interna ou a partir de demandas da
Administração ou do recebimento de denúncias;
V - elaborar e encaminhar, ao Conselho de Administração e ao Diretor-Presidente da Companhia, os resultados
das auditorias realizadas;
VI - prestar apoio aos Conselhos de Administração e Fiscal, dentro do limite de suas competências;
VII - coordenar o relacionamento com os órgãos de controle externo.
A Auditoria Interna deverá reportar-se ao Conselho Fiscal sobre as recomendações relativas ao
descumprimento do Código de Conduta e Integridade, se os administradores deixarem de adotar medidas
necessárias em relação à situação relatada em até 30 dias. Adicionalmente, essa Unidade terá autorização para
acesso, sem nenhuma restrição, a quaisquer dependências, arquivos, documentos e sistemas informatizados da
empresa.
Unidade de Integridade e Gestão de Riscos, órgão estatutário, em conformidade com as exigências da Lei
Federal nº 13.303/2016 e do Decreto Estadual nº 47.154/2017. Essa Unidade, que consiste na Superintendência
de Conformidade e Riscos, com suas 2 (duas) divisões, a saber, a Divisão de Gestão de Riscos e a Divisão de
Conformidade e Controles Internos, possui estrutura específica, sendo vinculada diretamente ao DiretorPresidente, para atuar nas atividades de conformidade, gestão de riscos e controles internos.
Essa Superintendência poderá se reportar diretamente ao Conselho de Administração nas situações em que
houver suspeita de envolvimento do Diretor-Presidente ou quando este deixar de adotar as medidas necessárias
em relação a situação a ele relatada.
Para a atuação independente, serão assegurados à Superintendência de Conformidade e Riscos:
I - orçamento próprio; e
II - regras específicas para a destituição do cargo de gestor dessa Unidade.
As regras previstas para seu funcionamento são disciplinadas por meio de Regimento Interno aprovado pelo
Conselho de Administração, em reunião realizada em 21.03.2018.

c) Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
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O Conselho de Administração aprova o Plano Anual de Auditoria, documento que possui as orientações e
diretrizes aos trabalhos a serem desenvolvidos ao longo do exercício pela Unidade de Auditoria Interna. A
Auditoria Interna, que está vinculada ao Conselho de Administração, conforme Estrutura Organizacional da
Companhia, apresenta, trimestralmente, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal e periodicamente
pelo Comitê de Auditoria Estatutário (COAUDI) a posição acerca dos trabalhos realizados e em andamento
na Auditoria Interna.
Adicionalmente, o COAUDI tem por atribuição, conforme previsto no artigo 9º de seu regimento, “monitorar
a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das
informações e medições divulgadas pela COPASA MG”. Esse Comitê reúne-se, no mínimo, bimestralmente,
de modo que as informações contábeis sejam apreciadas antes de sua divulgação.
As funções e responsabilidades dos colaboradores envolvidos no processo de controles internos é
supervisionada pelos gestores das unidades de Auditoria Interna e de Conformidade e Gestão de Riscos, bem
como pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho de Administração e pelo Comitê de Auditoria Estatutário.
Os Diretores, incluindo o Diretor-Presidente, são os principais cargos da alta administração envolvidos no
acompanhamento e implementação das ações recomendadas para gestão de riscos e controles internos,
conforme a pertinência do processo.

d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado,
preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação
emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente
Em conexão com o exame das DFs da Companhia referente ao exercício findo em 31.12.2018, a Auditoria
Externa Independente, realizada pela empresa Deloitte Touche Tohmatsu, apresentou o relatório de
recomendações para o aprimoramento dos controles internos, do qual não constam Deficiências Significativas
(DS).
De acordo com a avaliação da Administração, as deficiências apontadas pelos auditores não apresentam
probabilidade ou magnitude com relação a distorções que possam surgir nas DFs.
Em relação às Outras Deficiências (OD), foram avaliadas as recomendações apontadas pela Auditoria Externa
Independente. Para aquelas entendidas pela Administração como aplicáveis, a Companhia está desenvolvendo
e implementando ações, visando à correção das fragilidades apontadas, tendo sido reportadas,
tempestivamente, à Auditoria Externa Independente.
São listadas a seguir, algumas ODs apontadas pela Auditoria Externa:
1. Deficiência: verificou-se durante testes interinos que os usuários SAP não foram submetidos à revisão
periódica de acesso.
Recomendação: recomenda-se que a companhia implemente atividade que inclua a revisão periódica dos
usuários e respectivos perfis de acessos por colaboradores com autoridade e competência adequada.
2. Deficiência: identificou-se que os usuários do sistema SICOM pertencentes à colaboradores terceiros não
possuem data de validade vinculada ou qualquer outro controle estruturado de revogação de acesso.
Recomendação: recomenda-se que a companhia implemente controle de revogação tempestiva dos acessos
para os usuários de terceiros no sistema SICOM.

PÁGINA: 86 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

5.3 - Descrição dos controles internos

3. Deficiência: verificou-se que a companhia não implementa controle de custódia de senha para o usuário
administrativo (‘root’) de sistema operacional. Adicionalmente, verificou-se ausência de parâmetros de senha
definidos para essa camada (SO).
Recomendação: recomenda-se que a companhia implemente controle de custódia de senha para o usuário root
que inclua o registro formal do motivo do acesso, a autorização para utilização do usuário e a revisão do log
de utilização. Sugerimos que a companhia implemente controle de parâmetros de senha para acesso ao sistema
operacional como período de expiração de senhas.
4. Deficiência: verificou-se que a Companhia não possui procedimentos e políticas que determinem a
documentação/formalização da revisão dos lançamentos manuais por profissional qualificado de nível
hierárquico superior ao profissional que procedeu o registro contábil mesmo que este último tenha no seu perfil
de acesso autorização para proceder o efetivo registro. A título de exemplo, em outras empresas, o Controller
procede a revisão de 100% dos lançamentos manuais antes que os mesmos sejam inseridos no sistema pelos
outros usuários.
Recomendação: recomenda-se a formalização de procedimentos e políticas que determinem a
documentação/formalização da revisão dos lançamentos manuais.
5. Deficiência: verificou-se que a Companhia não possui procedimentos que permitam a captura tempestiva
de obrigações referentes a serviços prestados ou produtos recebidos de fornecedores que ainda não enviaram
o documento fiscal final para a Companhia resultando no registro de obrigações fora do período adequado de
competência.
Recomendação: recomenda-se a formalização de procedimentos mencionados.
Outras 6 (seis) deficiências foram apontadas no Relatório de Controle Interno, porém todas foram corrigidas
ao longo do processo de auditoria das DFs.

e) Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado
pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
Elencamos a seguir, as deficiências apontadas pela Auditoria Externa com as respectivas recomendações,
situações ainda não implementadas e prazos para atender as solicitações:
1. Deficiência: verificou-se durante os testes interinos que os usuários SAP não foram submetidos à revisão
periódica de acesso.
Posição da COPASA MG: recomendação acatada. O procedimento para automatizar a revisão periódica de
acessos ao SAP está em desenvolvimento, com implementação prevista para o segundo trimestre de 2019. Os
gestores da COPASA MG serão responsáveis por validar os perfis de acessos aos empregados subordinados a
eles.
2. Deficiência: identificou-se que os usuários do sistema SICOM pertencentes à colaboradores terceiros não
possuem data de validade vinculada ou qualquer outro controle estruturado de revogação de acesso.
Posição da COPASA MG: recomendação acatada. Para que os colaboradores terceirizados sejam cadastrados
na rede da COPASA MG é necessário que a área solicitante informe o prazo de validade (vinculado ao prazo
de vigência do contrato que originou a terceirização) do acesso deste colaborador à rede. Após esta data, o
acesso é cortado impedindo que o mesmo opere qualquer sistema informatizado da empresa, inclusive o
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SICOM. Para melhoria deste processo, está em desenvolvimento a vinculação do usuário terceirizado ao
usuário do SICOM, para que ao revogar o acesso à rede, seja revogado, automaticamente, o usuário SICOM.
A previsão de finalização e implantação é julho de 2019.
3. Deficiência: verificou-se que a companhia não implementa controle de custódia de senha para o usuário
administrativo (‘root’) de sistema operacional. Adicionalmente, verificou-se ausência de parâmetros de senha
definidos para essa camada (SO).
Posição da COPASA MG: recomendação acatada. Implementada em dezembro de 2018, exceto o registro
formal, cuja implementação ocorrerá a partir de março de 2019.
4. Deficiência: verificou-se que a Companhia não possui procedimentos e políticas que determinem a
documentação/formalização da revisão dos lançamentos manuais por profissional qualificado de nível
hierárquico superior ao profissional que procedeu o registro contábil mesmo que este último tenha no seu perfil
de acesso autorização para proceder o efetivo registro. A título de exemplo, em outras empresas, o Controller
procede a revisão de 100% dos lançamentos manuais antes que os mesmos sejam inseridos no sistema pelos
outros usuários.
Posição da COPASA MG: recomendação acatada. A COPASA MG irá solicitar a todas unidades da empresa
a identificação de lançamentos efetuados diretamente no modulo de FI (FB50, FB65, FB01, etc.) para que seja
desenvolvido no SAP um workflow de aprovação para lançamentos manuais. Início dos trabalhos: março de
2019.
5. Deficiências: verificou-se que a Companhia não possui procedimentos que permitam a captura tempestiva
de obrigações referentes a serviços prestados ou produtos recebidos de fornecedores que ainda não enviaram
o documento fiscal final para a Companhia resultando no registro de obrigações fora do período adequado de
competência.
Posição da COPASA MG: recomendação acatada. A Companhia emitirá comunicados rotineiramente
informando aos usuários da relevância e obrigação de reconhecerem os gastos no período de competência, ou
seja, quando de sua realização. Este procedimento teve início no mês de março de 2019.
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5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para
prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a
administração pública, nacional ou estrangeira, informar:
a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção
e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso
positivo:
i.

os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e
riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as
políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

Visando implantar mecanismos e procedimentos internos de integridade, previstos na Lei Federal nº
12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, que foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº
46.782/2015, e em aderência às boas práticas de Governança Corporativa, a Companhia aprovou a Política
Anticorrupção, na reunião do Conselho de Administração, realizada em 13.09.2016. Essa Política se constitui
em código de conduta e integridade que, aliado aos demais instrumentos de controle interno da Companhia,
visa contribuir de forma efetiva para a identificação e mitigação de riscos de atos lesivos praticados contra a
Companhia e a COPANOR, tais como desvios, fraudes e irregularidades. Não há periodicidade definida da
revisão dos riscos e das políticas estabelecidas.
Em 2018, a Unidade de Conformidade e Controles Internos criou o Sistema Compliance com o objetivo de
disseminar a Política Anticorrupção entre todos os colaboradores contribuindo de forma efetiva para a
identificação e mitigação de riscos de atos lesivos praticados contra COPASA MG e a COPANOR.
Do total de colaboradores cadastrados no banco de dados da COPASA MG e da COPANOR, cerca de 95% e
85%, respectivamente, se comprometeram com a Política Anticorrupção.
Adicionalmente, o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 13.12.2018, aprovou
o Plano de Integridade, no qual a COPASA MG busca o comprometimento com a integridade por parte de
todos os seus colaboradores, administradores, membros de comitês, conselheiros fiscais e seus acionistas, bem
como de seus fornecedores, prestadores de serviços, autoridades públicas, representantes de agências
reguladoras e de qualquer outra parte com quem mantenha relação contratual.
Visando aprimorar os mecanismos de integridade da Companhia, em 25.04.2019 o Conselho de Administração
aprovou as seguintes Políticas,
 Política de Brindes e Presentes, que estabelece diretrizes para a conduta de colaboradores da Companhia

relativamente a brindes, presentes e afins;
 Política de Conflito de Interesses, que dá orientações quanto à identificação e tratamento de situações que

possam caracterizar conflitos de interesse; contribuindo para mitigar riscos relativos à conduta ética de
colaboradores e fornecedores; e
 Política de Controles Internos, que estabelece os princípios, diretrizes e responsabilidades do Sistema de

Controles Internos, visando seu fortalecimento.
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ii.

as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência
dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua
criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de
garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Em março de 2018, foi instituída a Superintendência de Conformidade e Riscos, vinculada diretamente à
Presidência e aprovado seu Regimento Interno. A referida Superintendência tem por atribuição monitorar os
riscos corporativos e realizar as atividades de Compliance na Companhia, incluindo os controles relativos à
Política Anticorrupção.
O Comitê de Auditoria, instituído pela Companhia no âmbito da reforma estatutária aprovada em Assembleia
Geral Extraordinária de 07.05.2018, tem por atribuições:
I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;
II - supervisionar as atividades dos auditores independentes e avaliar sua independência, a qualidade dos
serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da COPASA MG e de suas subsidiárias;
III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de
elaboração das demonstrações financeiras da COPASA MG e de suas subsidiárias;
IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras
e das informações e medições divulgadas pela COPASA MG e de suas subsidiárias;
V - avaliar e monitorar exposições de risco da COPASA MG e de suas subsidiárias, podendo requerer, entre
outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:
a) remuneração dos administradores;
b) utilização de ativos;
c) gastos incorridos em nome da Companhia;
VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração da COPASA MG e a área de auditoria interna, a
adequação e a divulgação das transações com partes relacionadas;
VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas
recomendações e registrar, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria
independente e Comitê de Auditoria em relação às demonstrações financeiras;
VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais e o resultado atuarial
dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão patrocinado pela Companhia;
IX - opinar, de modo a auxiliar os acionistas, na indicação de administradores e conselheiros fiscais sobre o
preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições;
X - verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais; e
XI - opinar sobre as matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração, bem como sobre
aquelas que considerar relevantes.
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iii.

se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
 se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço,
agentes intermediários e associados

A Companhia possui o Código de Conduta Ética, cuja revisão à luz da nova legislação foi aprovada pelo
Conselho de Administração em reunião realizada em 19.09.2018. O referido Código aplica-se a todos os
colaboradores, administradores, conselheiros fiscais, membros do Comitê de Auditoria da COPASA MG e
COPANOR, bem como os fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados.
O conhecimento do Código de Conduta Ética é dado aos públicos com os quais a Companhia se relaciona. Um
exemplar do Código de Conduta Ética é entregue a todos os empregados, estagiários, administradores,
conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria, quando de sua entrada da Companhia mediante
assinatura de Termo de Compromisso Solene, formalizando o acatamento e observância das regras e princípios
éticos e morais nele estabelecidos. Quanto aos fornecedores e prestadores de serviço, essa condição é
explicitada nos editais de licitação e nos contratos. Vale mencionar que o Código de Conduta Ética aborda
aspectos relacionados ao combate à corrupção.
No Sistema Compliance, também foi criado uma assinatura digital para que todos os empregados da
Companhia pudessem acessar, declarar ciência e cumprir o referido Código, formalizando o compromisso de
acatamento e observância das regras nele dispostas e de todos os princípios éticos e morais nele estabelecidos.
Do total de colaboradores cadastrados no banco de dados da COPASA MG e da COPANOR, cerca de 95% e
84%, respectivamente, se comprometeram com o Código de Conduta Ética.
 se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas
relacionadas ao tema
A COPASA MG possui Comissão de Ética formada por 6 (seis) membros, todos empregados de seu quadro
efetivo, indicados pelo Diretor-Presidente que possui, dentre outras, a atribuição de difundir a cultura ética da
Companhia. Nesse contexto, no ano de 2018, foram realizadas palestras para um total de 2.042 colaboradores
(empregados, estagiários e menores aprendizes).
Conforme disposto na Lei Federal nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 47.154/2017, os
administradores, os conselheiros fiscais e os membros do comitê de auditoria participam, na posse e
anualmente, de treinamentos específicos, que englobam, além do código de conduta, assuntos como legislação
societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, Lei Federal nº 12.846/2013,
licitações e contratos, conforme detalhado no item 12.12 - “Fornecer outras informações que o emissor
julgue relevantes”.
No ano de 2018 foram indicados 74 empregados da COPASA MG e 4 (quatro) empregados da COPANOR,
que formaram a Equipe dos Líderes de Conformidade, tendo como responsabilidade a disseminação, no âmbito
de sua Unidade, das políticas de Controle Interno, Conformidade, Código de Conduta Ética e Gestão de Riscos.
A atuação dos líderes de conformidade, através do Workshop Integridade, possibilitou o aumento expressivo
na quantidade de empregados treinados, alcançando cerca de 9 mil empregados em 2018, ou 75% do total de
empregados da COPASA MG.
 as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas
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As violações ao Código de Conduta Ética que envolvam as relações interpessoais podem acarretar sanções a
serem aplicadas pela Comissão de Ética e, também, poderão constituir infrações passíveis de medidas
disciplinares, observadas a legislação e a Norma de Procedimentos interna aplicável. Maiores detalhes constam
da Seção V- Violações ao Código de Conduta Ética, do referido Código.
 órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O Código de Conduta Ética foi aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 19.09.2018
e está disponível para consulta através do site da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br),
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e no site da Companhia (www.copasa.com.br).

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:


se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

Para coibir a prática e a ocultação de atos fraudulentos ou ilegais, a Companhia disponibiliza, em seu site
institucional www.copasa.com.br, o “Canal de Linha Ética”. Este canal é gerido internamente pela Auditoria
Interna.


se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias
somente de empregados

O Canal de Linha Ética é acessível a qualquer cidadão, sejam empregados ou pessoas externas à Companhia,
para o recebimento e encaminhamento de denúncias.


se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

O Canal de Linha Ética fornece garantia de anonimato ao denunciante, bem como independência nas
apurações.


órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

Dada a necessidade de criação de um fórum responsável pela aplicação e divulgação do Código de Conduta
Ética, a Companhia mantém uma Comissão de Ética. Essa Comissão é composta por 6 (seis) membros titulares,
indicados pela Diretora-Presidente, com mandato é de 3 (três) anos, sendo facultada uma recondução por igual
período, conforme Decreto Estadual nº 46.644/2014.
A função principal da Comissão de Ética é prevenir a falta ética e o conflito, orientando e aconselhando os
colaboradores no trato com pessoas e com o patrimônio público.
Essa Comissão é responsável pela apuração de denúncias que envolvam as relações interpessoais, bem como
pela análise e deliberação sobre essas denúncias, pela instauração de processos éticos e/ou realização de
recomendações aos envolvidos, conforme previsto em seu Regimento Interno, aprovado pelo Conselho de
Administração em 22.08.2018. Possui, ainda, como atribuições principais:
 orientar e aconselhar todos aqueles que estão sujeitos a este Código, sobre ética profissional na COPASA
MG, alertando quanto à conduta no ambiente de trabalho, especialmente no tratamento com as pessoas e com
o patrimônio público;
 dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas deste Código e deliberar sobre os casos omissos;
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 difundir a cultura ética promovendo treinamentos periódicos, visando ao esclarecimento dos colaboradores
da COPASA MG sobre os preceitos deste Código, no sentido de contribuir para a melhoria das relações
interpessoais, sobretudo no ambiente de trabalho;
 deliberar sobre situações de conflito de interesses e emitir parecer em consultas sobre o tema;
 receber, controlar e deliberar quanto às denúncias de caráter ético referentes as relações interpessoais;
 deliberar a respeito de denúncias anônimas, desde que devidamente fundamentadas;
 promover, periodicamente, a atualização do Código de Conduta Ética.
Em 2018, foram recebidas pela Comissão de Ética, 81 denúncias. Desse total, 50 envolviam relações
interpessoais, sendo devidamente tratadas pela Comissão, preservando-se a confidencialidade. As demais 31
denúncias recebidas foram encaminhadas às unidades afetas para a devida apuração. Além disso, a Comissão
de Ética recebeu 40 consultas de empregados, visando dirimir dúvidas acerca das normas previstas no Código
de Conduta Ética, sendo que para todas essas consultas foram dadas as devidas orientações.
Ao longo de 2018, um total de 2.042 empregados participaram de eventos voltados para a disseminação da
questão ética na empresa, representando 17,7% do total de empregados da Companhia.
Atualmente, as denúncias de caráter ético que envolvam as relações interpessoais podem ser efetuadas por
meio do e-mail comissao.etica@copasa.com.br, por telefone ou por carta.

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias
visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas
envolvidas
Não aplicável.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as
razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido
Não aplicável.
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5.5. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos
a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda,
eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos
São apresentadas abaixo descrições das principais ações da Companhia visando à redução e à mitigação dos riscos
citados no item 4:

Riscos relacionados ao emissor:
Concessões
Em 31.12.2018, 71 municípios se encontravam com concessões vencidas, que representavam 4,2% das receitas da
Companhia. Atendendo ao princípio da continuidade dos serviços de natureza pública, os serviços continuam
sendo prestados e faturados pela Companhia, conforme prevê a Lei Federal nº 11.445/2007. Essas concessões
encontram-se em fase de negociação para a renovação.
Na maior parte dos casos, a Companhia vem logrando êxito na renovação das concessões vencidas. O que pode
ocorrer, em casos específicos, é algum município de grande porte impor condições onerosas para a renovação de
seu contrato, ou exigir o cumprimento de metas de investimentos de curto prazo que não estão contempladas no
Plano de Negócios da Companhia.
No caso das Regiões Metropolitanas, o Acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) publicado em 16.09.2013 no
âmbito da ADI 1842/RJ, definiu que a titularidade dos serviços de saneamento nas regiões metropolitanas deve
ser tratada de forma integrada entre Estado e todos os municípios que compõem essas regiões.
Complementarmente a tal decisão, o Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015), prevê a gestão
compartilhada entre municípios de regiões metropolitanas de vários serviços de interesse local, dentre eles o
saneamento. O tratamento integrado da titularidade dos serviços de saneamento nas regiões metropolitanas e a
gestão compartilhada mencionados acima implicam na impossibilidade de municípios em regiões metropolitanas
oferecer soluções individualizadas nas questões que afetam os demais municípios integrantes dessas regiões. Isso
afasta o risco de decisões isoladas no sentido de anular ou revogar concessões por parte de municípios que integram
tais regiões, uma vez que tais decisões devem envolver os demais municípios e o Estado.
No encerramento de 2018, 78,3% das receitas da Companhia eram provenientes de concessões, cujos prazos de
vencimentos ocorrem após janeiro de 2034. Cabe mencionar ainda que, até junho de 2020, a Companhia não possui
concessões a vencer. Um dos grandes desafios tem sido a dificuldade dos municípios elaborarem seus Planos
Municipais de Saneamento Básico (PMSB), condição de validade dos Contratos de Programa, conforme previsto
no Art. 11 da Lei Federal nº 11.445/2007, bem como da compatibilização desses Planos com o planejamento da
Companhia. Neste sentido, a Companhia tem intensificado o apoio aos municípios na elaboração dos seus Planos
Municipais, subsidiando os mesmos com informações operacionais. Vários municípios firmaram com a
Companhia, em 2016, Termos de Compromisso objetivando a conjugação de esforços e subsídio ao município em
todas as fases de elaboração e aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico.
O descumprimento de contrato de concessão ou programa pode ensejar a rescisão unilateral desses contratos.
Visando mitigar esse risco, no ano de 2018, a Companhia captou recursos da ordem de R$700 milhões, por meio
da abertura de oferta pública de distribuição de debêntures simples não conversíveis em ações. Esses recursos
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foram destinados para o resgate antecipado total das Debêntures em circulação da 9ª e 10ª Emissão e a
complementação do programa de investimentos da Companhia. Além disso, a COPASA MG firmou contrato de
operação de crédito de longo prazo com o Banco Alemão de Desenvolvimento KfW, de forma a equacionar a fonte
de recursos externos para continuidade de seu Plano Plurianual de Investimento. O acordo irá viabilizar um
investimento de aproximadamente R$420 milhões para empreendimentos de esgotamento sanitário, eficiência
energética e mobilização social em 27 municípios mineiros.
Com isso, o Conselho de Administração aprovou em outubro de 2018, a revisão do Programa de Investimentos da
Controladora para o exercício em curso, acrescendo o valor de R$50 milhões, passando o montante do ano para
R$700 milhões. Essa suplementação foi necessária devido ao aumento do ritmo das obras, principalmente nos
empreendimentos de ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Divinópolis, Coronel
Fabriciano/Timóteo e de Sabará, bem como a obra de implantação da captação de água do Rio Pacuí investimentos
da ordem de R$80 milhões, e aquisição de hidrômetros, a serem utilizados em novas ligações/substituição, em
todo o Estado. O valor dos investimentos previstos, conforme Plano Plurianual de Negócios, para 2019 é de R$750
milhões e de R$800 milhões por ano, para o período de 2020 a 2023. Detalhes adicionais sobre esse Plano, vide
item 11.1 e 11.2 deste Formulário de Referência.
Cabe citar, ainda, que em 20.06.2018, o Conselho de Administração aprovou a Política de Concessões. Essa
Política tem o objetivo estabelecer e disseminar os procedimentos dispostos na Lei Federal nº 11.445/2007, de
05.01.2007, para renovação e assunção de concessões, de forma a orientar as Unidades Operacionais da
Companhia que lidam diretamente com o poder concedente, a melhorarem a gestão dos contratos de
concessão/programa em vigor, com acompanhamento e cumprimento das obrigações da COPASA MG constantes
nestes instrumentos, bem como promover um relacionamento mais harmônico com os municípios parceiros na
gestão do saneamento básico, em prol da universalização do acesso a esses serviços essenciais à saúde e bem estar
da população.

Financeiro
Com o objetivo de minimizar o risco de descumprimento dos covenants dos empréstimos e financiamentos, a
Administração da Companhia realiza sua verificação trimestralmente, considerando as fórmulas de cálculo dos
índices especificadas em cada contrato, observando os prazos estabelecidos para a comunicação com as
instituições financeiras. A Companhia avalia ainda o reflexo do descumprimento de cláusulas de 1 (um) contrato
em outros contratos (“cross-default”), procurando apresentar garantias adicionais, quando houver possibilidades
ou renegociar as condições contratuais, mantendo as obrigações sob monitoramento.

Viabilidade de projetos
Conforme mencionado na seção 4.1 deste Formulário de Referência, no risco “O Estudo de Viabilidade dos
projetos baseia-se em estimativas de desempenho futuro, que podem se revelar inexatas. Assim, o retorno
econômico financeiro dos empreendimentos pode ser inferior ao previsto”. O artigo 3º do Estatuto Social da
Companhia define que, “para realização de seu objeto social a COPASA MG deverá investir em projetos de
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e desenvolvimento empresarial, que
em seu conjunto garantam à Companhia retorno real superior ou igual ao seu custo de capital.”. Nesse âmbito,
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vale ressaltar que o artigo 42 do Estatuto Social prevê que aprovações ou renovações de concessões cujo Valor
Presente Líquido - VPL, conforme o estudo de viabilidade econômico-financeira, seja negativo, sejam submetidos
à aprovação do Conselho de Administração.

Rating
Conforme mencionado na seção 4.1 deste Formulário de Referência, no risco “Redução do rating da Companhia
pode aumentar seu custo de capital e/ou restringir a disponibilidade de novos financiamentos”, a Companhia
está sujeita aos reflexos negativos decorrentes de deterioração na percepção de seu risco por parte das agências de
rating. Neste sentido, cabe frisar que, com o objetivo de minimizar o risco de descumprimento dos covenants dos
empréstimos e financiamentos, a Administração da Companhia realiza sua verificação trimestralmente,
considerando as fórmulas de cálculo dos índices especificadas em cada contrato, conforme detalhado nesta seção,
no item sobre mitigação de risco “Financeiro”. Tal medida visa minimizar os riscos relativos ao cumprimento de
obrigações financeiras, tendo reflexo positivo também nos referidos ratings, dado que reduz percepção riscos
relacionados a default da dívida.
Adicionalmente, a “Política de Endividamento”, constante no Estatuto Social da Companhia, limita a capacidade
de captação de recursos financeiros a serem aplicados no seu programa de investimentos, tendo também efeitos de
mitigação do risco de rating. Maiores detalhes sobre a referida Política são apresentados na seção 5.2 deste
Formulário de Referência.
Neste âmbito, cabe observar ainda que outro fator mitigador de riscos relacionados a endividamento é a Política
de Dividendos vigente, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07.05.2018, cujas regras para
a distribuição de proventos se baseiam na alavancagem observada. Caso esta esteja acima do intervalo considerado
ideal, o Conselho de Administração definirá que o percentual de distribuição do Lucro Líquido Ajustado, a título
de dividendos, será o mínimo legal obrigatório.
Cumpre mencionar, ainda, que a Companhia adota uma série de procedimentos de cobrança dos débitos vencidos
que envolvem, em uma sequência cronológica, o envio ao cliente de aviso de débito, a interrupção do
abastecimento de água, a cobrança administrativa e em última instância, a cobrança judicial. Tais procedimentos,
por visarem mitigar riscos relacionados à arrecadação e, por consequência, das receitas, mitiga também riscos
relacionados ao rating. O detalhamento das fases dos procedimentos de cobrança consta da seção 7.3 deste
Formulário de Referência.

Perdas de água
As práticas para a administração de perdas de água, utilizadas pela Companhia visam à correta medição e
quantificação dos volumes totais de água que entram e saem do sistema, baseado em sua destinação (consumos
autorizados medidos/não medidos faturados, consumos medidos/não medidos não faturados e perdas totais de
água). Para tanto, é mantido uma constante atividade de inspeção nos sistemas de dados e informações do processo
de medição. As medidas e programas adotados pela Companhia para a redução das perdas são detalhados na seção
7.3 deste Formulário de Referência.
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Processos judiciais
Em agosto de 2015, foi instituído na Companhia o Fórum de Contingências, um fórum específico para revisão e
validação dos níveis de riscos e valores indicados pela área jurídica nos processos contra a Companhia, sendo que
os valores reclassificados são submetidos à aprovação da Diretoria Executiva mensalmente, estabelecendo-se,
assim, políticas mais criteriosas para a constituição das provisões.

Riscos relacionados ao seu controlador
Governança corporativa
Desde sua Oferta Pública Inicial de Ações (IPO), em 2006, a Companhia faz parte do Novo Mercado da B3 Brasil, Bolsa, Balcão, segmento diferenciado que exige maior transparência e regras mais rígidas de governança
corporativa.
Em 30 de junho de 2016, foi sancionada a Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais). A
Lei dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas
subsidiárias, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal e, com isso, se aplica também à Companhia. Essa
Lei traz uma série de diretrizes que norteiam a governança daquelas organizações. Dentre elas, requisitos e
vedações a serem observado na nomeação de administradores, com destaque para:
Requisitos para nomeação para Conselho de Administração e Diretoria:


Experiência profissional de:






10 anos na área de atuação da Companhia em função de direção superior, ou
4 (quatro) anos como professor ou de atuação no cargo de direção em empresa de porte ou objeto
social semelhante, ou
4 (quatro) anos de atuação no setor como profissional liberal.

Formação acadêmica compatível e não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade.

Requisitos para nomeação para o Conselho Fiscal:


Experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos em cargo de direção ou assessoramento na
administração pública, ou em cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa.



Formação acadêmica compatível.

Vedações à nomeação para Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria:


Ser Secretário de Estado ou titular de mandato no poder legislativo.



Ser empregado de órgão regulador.



Ter atuado, nos últimos 36 meses:


Na estrutura decisória de partido político;
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Como titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de
direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido
político e de titular de mandato no Poder Legislativo;



Em organização sindical; ou



Como fornecedor ou outra forma de conflito de interesses.

Tais normas, na medida em que restringem e norteiam a nomeação de executivos e administradores dentro da alta
administração da Companhia, constituem fator de mitigação dos riscos elencados na seção 4.1.b deste Formulário
de Referência.
A Companhia reviu seu Estatuto Social visando adequá-lo às exigências da Lei Federal nº 13.303/2016, ao Decreto
Estadual nº 47.154/2017 e ao Regulamento do Novo Mercado. No âmbito dessas mudanças destaca-se a criação
da Superintendência de Conformidade e Riscos e a instituição do Comitê de Auditoria Estatutário.
O Conselho de Administração aprovou em dezembro de 2017, a instituição de Política de Transações com Partes
Relacionadas da COPASA MG que tem por objetivo estabelecer regras e procedimentos a serem observados
quando da ocorrência de Transações entre Partes Relacionadas, para assegurar a transparência e a equidade nas
transações e garantir a aderência aos preceitos legais e às melhores práticas de governança corporativa.

Riscos relacionados a seus fornecedores
Energia elétrica
Conforme metodologia para reajustes tarifários anuais estabelecida pela Agência Reguladora de Serviços de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), em sua Resolução
Normativa 003/2011, as despesas com energia elétrica são consideradas despesas não administráveis, e, portanto,
eventuais aumentos ou reduções na tarifa de energia elétrica são repassados à tarifa de prestação de serviços.
Para maiores detalhes sobre tal metodologia, vide seção “Processo de formação de preços e as regras aplicáveis
à fixação de tarifas”, constante do item 7.1 deste Formulário de Referência.

Riscos relacionados a seus clientes
Risco de crédito
O risco de crédito de clientes é minimizado devido à diversificação e pulverização da carteira de clientes e aos
procedimentos de controle, que monitoram esse risco. Em dezembro de 2018, o consumo residencial, que
representava 89,5% do total de clientes, era responsável por 72,4% do faturamento. Os dez maiores clientes
respondiam por 7,54% do faturamento e os 50 maiores, por 9,27%.

PÁGINA: 98 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

5.5 - Alterações significativas

O faturamento por categoria de consumidor da Companhia e da COPANOR no ano de 2018, comparativamente a
2017 e 2016, apresentou a seguinte distribuição:

Nos mesmos períodos, considerando as unidades consumidoras (economias), a distribuição foi a seguinte:

A Companhia adota uma série de procedimentos de cobrança dos débitos vencidos que envolvem, em uma
sequência cronológica, o envio ao cliente de aviso de débito, a interrupção do abastecimento de água, a cobrança
administrativa e em última instância, a cobrança judicial. O detalhamento das fases dos procedimentos de cobrança
consta da seção 7.3 deste Formulário de Referência.

Riscos relacionados aos setores da economia nos quais o emissor atue
Os riscos relacionados aos setores da economia nos quais a Companhia atua, descritos na seção “g” do item 4.1
deste Formulário de Referência, são de natureza macroeconômica, relativos aos impactos de políticas fiscais. Com
isso, não é possível elencar medidas de mitigação de tais riscos.
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Riscos socioambientais
Recursos hídricos
Visando aumentar a segurança hídrica na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), foi construído, em
2015, um novo sistema de captação de água, com vazão de 5 m³/s, no Rio Paraopeba para tratamento na Estação
de Tratamento de Água (ETA) do Rio Manso. Esse empreendimento entrou em operação em 21.12.2015,
garantindo a oferta de água para a RMBH nos anos subsequentes.
Em 25.01.2019, devido ao rompimento da barragem de mineração da Mina do Feijão, operada pela empresa Vale
S.A., a COPASA MG executou ações visando identificar e mitigar os riscos à operação da Companhia. Assim,
preventivamente, fechou as comportas da unidade de captação de água no rio Paraopeba para preservação das
instalações da captação, cujos ativos não sofreram deterioração, portanto, não foram comprometidos.
A COPASA MG esclarece que os níveis dos reservatórios estão com plena capacidade para atender a população.
A Companhia vem atuando na avaliação das condições de tratabilidade da água e em alternativa estruturante para
o sistema de redundância dos reservatórios do Sistema Paraopeba, para que não haja problemas de abastecimento
a longo prazo.
Em 13.09.2018, a COPASA iniciou a operação do Sistema Pacuí, encerrando o rodízio no abastecimento de água
em Montes Claros, medida adotada em função dos índices pluviométricos inferiores à média histórica nos últimos
anos, na região.
O Sistema Pacuí consistiu na construção de uma estrutura de captação, tratamento e adução de água, com vazão
de 345 l/s. O processo se inicia com a captação de água do Rio Pacuí por meio de um Canal de Tomada que conduz
à Elevatória de Água Bruta (EAB) de onde é bombeada e conduzida por uma Adutora de Água Bruta AAB, com
2 (dois) quilômetros de extensão, até a nova ETA localizada no município de Coração de Jesus. A água tratada é
transportada a Montes Claros por 52,4 km e distribuída na rede domiciliar.
Em situações de escassez hídrica, comumente ocasionadas por períodos de baixa pluviosidade, a COPASA MG
recorre a meios que contribuem para a regularização do abastecimento nas localidades afetadas, por meio da
utilização de caminhões-pipa, perfurações de poços e investimentos em captações alternativas, conforme as
alternativas disponíveis em cada região e o grau de criticidade da escassez em cada caso.
As informações sobre a situação hídrica da Companhia encontram-se destacadas na seção 10.2 deste Formulário
de Referência.

Passivo ambiental
A Companhia tem realizado aportes para a ampliação da cobertura dos serviços de esgotamento sanitário. Em
2018 foram R$357 milhões investidos nesse serviço. No período compreendido entre 2010 e 2017, o valor médio
anual investido em coleta e tratamento foi de R$396,8 milhões, permitindo implantar novos sistemas de
esgotamento sanitário e duplicar o volume de esgoto tratado nos últimos anos. Além disso, a Companhia vem
buscando, por meio de programas como o “Caça Esgoto”, uma destinação final adequada dos esgotos. Tal
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Programa tem por objetivo a identificação dos lançamentos indevidos e estimulo à adesão da população aos
sistemas de esgotamento sanitário da Companhia.
Nas maiores ETAs da Companhia, como a ETA Rio das Velhas e a ETA Rio Manso, foram implantadas e estão
em operação unidades de tratamento de resíduos.
Adicionalmente, a fim de evitar pendências relativas à regularização e ao licenciamento ambiental de projetos, a
Companhia incorporou procedimentos internos que exigem a obtenção de todas as licenças cabíveis para a
implantação ou ampliação de seus empreendimentos.

Riscos relacionados à regulação do setor
Corpo diretivo do órgão regulador
Conforme disposto no item V do artigo 6º da Lei Estadual nº 18.309/2009, compete à ARSAE-MG estabelecer o
regime tarifário, de forma a garantir a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos
serviços.
Neste sentido, cabe ressaltar que a seção V da Lei Estadual nº 18.309/2009, que dispõe sobre a estrutura orgânica
daquela Agência, estabelece diretrizes como a não-coincidência da vigência dos mandatos dos membros de sua
Diretoria Colegiada, a exigência de que aqueles membros sejam sabatinados pela Assembleia Legislativa Estadual,
a vedação à exoneração imotivada daqueles membros após os 4 (quatro) primeiros meses de seus respectivos
mandatos, dentre outras disposições. Além disso, o artigo 17 dessa Lei impõe vedações aos membros da Diretoria
da Agência, como o exercício de atividade político-partidária e o exercício de atividade profissional em entidades
sujeitas à fiscalização daquela Agência. Tais diretrizes têm por efeito mitigar riscos relacionados à ingerência do
Governo Estadual na atuação da Agência, que deve ser pautada pela imparcialidade e pela independência.

PÁGINA: 101 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

5.6. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações consideradas relevantes pela Companhia foram fornecidas nos itens 5.1 a 5.5 deste
Formulário de Referência.
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Data de Constituição do Emissor

05/07/1963

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade de economia mista constituída sob a forma de sociedade por ações.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

17/09/2003
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6.3.

Breve Histórico do Emissor

Com a finalidade de planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar diretamente os serviços
urbanos de água potável e esgotos sanitários, mediante a celebração de convênios com os municípios, o
Governo Estadual de Minas Gerais, foi criada, em 05.07.1963, por meio da Lei Estadual nº 2.842/1963, a
Companhia Mineira de Água e Esgotos (COMAG). Por meio dessa Lei, o Governo Estadual visava a
definição de uma política ampla de saneamento básico para o estado de Minas Gerais. Essa Lei foi revogada,
posteriormente, pela Lei Estadual nº 6.084/1973, e que atualmente se encontra em vigor.
Em 1968, o Governo Federal criou o Sistema Financeiro do Saneamento (SFS) e, em 1971, instituiu o Plano
Nacional de Saneamento (PLANASA), tendo como objetivos permanentes a eliminação do déficit de
saneamento básico no país, estabelecimento de equilíbrio entre demanda e oferta dos serviços, adoção de
uma política tarifária adequada, minimização dos custos operacionais, dentre outros. Foi estimulada, ainda, a
criação das Companhias Estaduais de Saneamento Básico, para atuar na prestação dos serviços, por meio de
concessão.
Nesse mesmo período, o Departamento Municipal de Águas e Esgoto (DEMAE), responsável pelos serviços
de saneamento no município de Belo Horizonte, foi incorporado pela COMAG. A incorporação do DEMAE
e as mudanças introduzidas pelo novo modelo, entre elas o incremento do suporte técnico-financeiro ao
trabalho desenvolvido pelas Companhias Estaduais de Saneamento, proporcionaram um grande impulso ao
crescimento da empresa no estado de Minas Gerais. Em 14.11.1974, foi alterada a denominação da empresa
para Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, por meio da Lei Estadual nº 6.475/1974.
Posteriormente, a Lei Estadual nº 13.663/2000, ampliou as competências da Companhia para atuar, também,
na coleta, reciclagem, tratamento e na disposição final do lixo urbano, doméstico e industrial, autorizando,
ainda, sua atuação no Brasil e no exterior, por meio de consórcio ou parceria com empresa pública ou
privada, além de firmar convênio ou contrato com a União, os estados, os municípios ou entidades da
administração indireta de qualquer dos níveis de governo.
Em 2003 a Companhia abriu seu capital e em 2006, visando à expansão na base de atuação, a Companhia
realizou sua Oferta Pública Inicial de Ações (IPO), ingressando diretamente no Novo Mercado da B3 Brasil, Bolsa, Balcão, segmento diferenciado que exige maior transparência e regras mais rígidas de
governança corporativa. Em abril de 2008, foi realizada uma oferta secundária de ações, em que o Estado de
Minas Gerais vendeu parte de suas ações, mantendo o controle acionário da empresa e o acionista município
de Belo Horizonte alienou todas as ações que possuía.
Em 2007 foram criadas 3 (três) subsidiárias integrais: COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte
e Nordeste de Minas Gerais (COPANOR), COPASA Águas Minerais de Minas e COPASA Serviços de
Irrigação. Naquele mesmo ano foi aprovada a Lei Federal nº 11.445/2007 - Lei do Saneamento, por meio da
qual foram estabelecidas regras que proporcionaram maior segurança jurídica e previsibilidade ao setor, com
possibilidade de novos arranjos institucionais na prestação desses serviços e instituição dos princípios da
universalização e do controle social. Definiu-se, também, diretrizes para a regulação, a fiscalização, o
planejamento e a prestação dos serviços.
Em 2009 foi criada a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento
Sanitário do Estado de Minas - ARSAE-MG, por meio da Lei Estadual nº 18.309/2009. A Agência atua na
regulação dos serviços de saneamento básico no estado e tem como objetivos: (i) regulamentar e fiscalizar a
prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; (ii) editar normas
técnicas, econômicas, contábeis e sociais, incluindo o regime tarifário, para a prestação de serviços públicos
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de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; e (iii) fiscalizar o cumprimento pelas concessionárias,
pelos usuários e pelo poder concedente das normas traçadas para a prestação dos serviços, zelando pela
observância dos direitos, deveres e obrigações das três partes; dentre outras atribuições.
Em 2011, a ARSAE-MG estabeleceu, por meio da Resolução nº 03/2011, a metodologia para o cálculo de
reajustes tarifários dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário sujeitos à
regulação por essa Agência.
No intuito de prover segurança hídrica para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, que havia sido mais
gravemente afetada pelo baixo regime de chuvas, foi implementado um novo sistema de captação de água,
com vazão de 5 m³/s, no Rio Paraopeba para tratamento na Estação do Rio Manso. Além disso em 2015,
foram instituídos programas de desligamento voluntário e a revisão da estrutura organizacional.
Em 2016, foi dada sequência aos trabalhos desenvolvidos no ano anterior, com destaque para a atualização
da estratégia corporativa, que teve por objetivo incorporar as melhores práticas de mercado e implementar
novos direcionadores estratégicos. A implantação da gestão colegiada, em todos os níveis da organização,
com limites de alçadas para autorização de todos e quaisquer dispêndios referentes a custeio e investimentos,
instituiu na Companhia um processo mais rigoroso no gerenciamento desses gastos.
Foi realizado, também em 2016, o encerramento das atividades das subsidiárias COPASA Serviços de
Irrigação e da COPASA Águas Minerais de Minas, cujas finalidades não guardavam sintonia com a
Estratégia Corporativa da Companhia. Ainda em 2016, foi dado prosseguimento à Revisão Tarifária da
Companhia, sendo que, em abril de 2016, foi concluída a 1ª Etapa, que resultou em impacto tarifário médio
percebido pelos usuários de 13,9%.
Dentre as iniciativas mais relevantes realizadas em 2017, destacam-se a assinatura da primeira concessão
para operação de aterro sanitário, junto ao município de Varginha, cabendo à COPASA MG o recebimento,
tratamento e disposição final dos resíduos.
Foi concluída, também em 2017, a primeira Revisão Tarifária da Companhia, com a definição dos custos
operacionais considerados como eficientes, a definição do WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) e da
base de ativos regulatórios, assim como o estabelecimento de um percentual do faturamento para a
preservação de mananciais, o subsídio tarifário à COPANOR, dentre outros aspectos.
Na COPANOR, deu-se sequência, em 2016 e 2017, ao Plano de Recuperação, estruturado para garantir sua
sustentabilidade econômico-financeira e melhoria de qualidade nos serviços prestados, tendo como um dos
principais vetores de avanço o subsídio criado no âmbito da Revisão Tarifária da Controladora, mencionada
anteriormente, perfazendo um valor estimado de R$40 milhões anuais.
Nos últimos anos o modelo de governança foi revisto, com a instituição do Comitê de Auditoria, criação de
unidade de Compliance e controles internos, revisão dos regimentos dos órgãos estatutários e
instituição/revisão das políticas de governança, com destaque para a Política de Transações com Partes
Relacionadas.
Em fevereiro de 2018, foi concluída a operação da 12ª Emissão, pela Companhia, de debêntures simples,
realizada por meio de uma oferta pública, no âmbito da Instrução CVM 400/2003 e da Lei Federal nº
12.431/2011 (debêntures de infraestrutura), no montante total de R$268 milhões, destinados à ampliação do
sistema de esgotamento sanitário dos municípios de Sabará e Divinópolis. Ressalta-se que essa é a primeira
oferta pública, de debêntures de infraestrutura por uma empresa do setor de saneamento.
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6.3 - Breve histórico

Em julho de 2018, a Agência Fitch atribuiu rating à Companhia, que se manteve em "AA(bra)" na escala
nacional, apoiado no baixo risco de negócios do setor de saneamento básico e na posição quase monopolista
na prestação de serviços. Já o rating atribuído pela Moody´s, também em julho de 2018, permaneceu em
"A1.br" em escala nacional, enquanto as perspectivas dos ratings corporativos e de dívida sênior sem
garantia da COPASA MG foram alteradas de estáveis para positivas, o que, segundo a Agência, refletem um
desempenho operacional mais forte, bem como uma estrutura de governança corporativa mais robusta.
A COPASA MG e a COPANOR encerraram o ano de 2018 com 638 concessões de água. O número de
economias (unidades consumidoras) de água apresentou incremento de 1,3% no exercício, ao passar de 5,16
milhões em 2017 para 5,23 milhões em 2018. A extensão da rede de água foi expandida em 1,8 mil km e
alcançou o patamar de 54,9 mil km em 2018, contra 53,1 mil km em 2017.
Quanto aos serviços de esgotamento sanitário, a COPASA MG e a COPANOR encerraram 2018 com 307
concessões. O número de economias atendidas com esse serviço teve alta de 3,7%, passando de 3,48 milhões
em 2017 para 3,61 milhões em 2018. A extensão da rede de esgoto foi expandida em 1,5 mil km e alcançou
o total de 28,1 mil km em 2018 (26,6 mil km em 2017).
“Contribuir para a universalização dos serviços de saneamento, em parceria com o poder concedente,
gerando valor para clientes, acionistas, colaboradores e sociedade, de forma sustentável”. Guiada por esta
missão, a COPASA MG segue escrevendo sua história de destaque no saneamento e na vida dos mineiros.
Dessa forma, a COPASA MG busca, de forma continua, superar os desafios e se fortalecer cada vez mais,
frente às mudanças tecnológicas, legais e socioambientais.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
6.5. Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de recuperação
judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais pedidos.

Alínea não aplicável pela inexistência de eventos societários da natureza indicada.
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6.6 - Outras informações relevantes

6.6. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há outras informações consideradas relevantes pela Companhia, além dos destacados nos itens 6.1 a 6.5
deste Formulário de Referência.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

7.1

Descrever sumariamente as principais atividades desenvolvidas pelo emissor e suas controladas

Compete à COPASA MG, conforme previsto em seu Estatuto Social, planejar, executar, ampliar, remodelar e
explorar serviços públicos de saneamento básico, com vistas a contribuir para o bem-estar social e para a
melhoria da qualidade de vida da população.
A atuação da Companhia, no âmbito do saneamento básico, compreende o conjunto de serviços, infraestrutura
e instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável, constituído pelas atividades necessárias ao abastecimento público de água
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário, constituído pelas atividades de coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequada dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; e
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e da limpeza de logradouros e vias
públicas.
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7.1

Indicar, caso o emissor seja sociedade de economia mista

a. interesse público que justificou sua criação
A Companhia é uma sociedade de economia mista por ações, sob controle acionário do Estado de Minas
Gerais e foi constituída nos termos da Lei Estadual nº 2.842/1963, revogada posteriormente pela Lei
Estadual nº 6.084/1973.
A Lei Estadual nº 6.084/1973 estabelece que incumbe à Companhia, de modo especial:
i. planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de saneamento básico;
ii. promover investigações, pesquisas, levantamentos e estudos econômico-financeiros relacionados com
projetos de serviços de água e esgotos sanitários;
iii. exercer atividades de aperfeiçoamento da administração, da operação e da manutenção de seus serviços,
inclusive a prestação de serviços de assessoria, consultoria e assistência técnica a município, a entidade ou a
empresa pública ou privada, no âmbito do saneamento básico;
iv. fixar e rever, em consonância com a política tarifária e as cláusulas contratuais, as tarifas dos serviços
prestados aos usuários, tendo em vista a justa remuneração dos investimentos efetuados, o acobertamento do
custo operacional da empresa e o melhoramento e a expansão dos serviços, de forma a assegurar o equilíbrio
econômico e financeiro das concessões;
v. arrecadar as importâncias devidas pela prestação de serviços; e
vi. implementar a política de saneamento básico formulada pelos órgãos governamentais competentes.
Para o cumprimento de suas finalidades institucionais, conforme a Lei Estadual nº 6.084/1973, poderá a
Companhia:
 contrair empréstimo ou financiamento com instituição financeira ou agência de fomento, nacional ou
internacional, obrigando-se a contrapartida, se for o caso;
 propor desapropriações;
 promover encampação de serviços;
 receber doações e subvenções;
 atuar no Brasil e no exterior;
 firmar convênio e formar consórcio ou qualquer outra forma de parceria com pessoas de direito público
ou privado;
 celebrar contratos, inclusive de programa, de concessão e de permissão de serviço público; e
 contratar empresa prestadora de serviço ou executora de obras que não tenha como objeto social a
prestação de serviços de saneamento básico.
As atividades, previstas em seu objeto social, serão desenvolvidas diretamente ou por intermédio de
empresas subsidiárias integrais especialmente constituídas para tais fins ou ainda por intermédio de empresas
de que participem a Companhia ou suas subsidiárias, majoritária ou minoritariamente, mediante deliberação
do Conselho de Administração.
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A Companhia possuía, em 31.12.2018, 100% de participação societária na subsidiária COPASA Serviços de
Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A COPANOR. A subsidiária, cuja
constituição foi autorizada pela Lei Estadual nº 16.698/2007, tem por objeto planejar, projetar, executar,
ampliar, remodelar, explorar e prestar serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
incluindo todas as atividades correlatas, para o que poderá utilizar recursos e pessoal próprio ou de
terceirizados; a coleta, a reciclagem, o tratamento e a disposição final do lixo urbano, doméstico e industrial;
a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas em localidades da região de planejamento do Norte de
Minas e das Bacias Hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e
Jucuruçu.
A Lei de criação dessa Subsidiária (Lei Estadual nº 16.698/2007) estabelece ainda que a COPANOR atuará
nos municípios de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
i. municípios em que a Companhia (Controladora) não atue;
ii. municípios em que a Companhia não tenha implantado serviço de esgotamento sanitário.
A subsidiária também se responsabilizará pela gestão dos serviços nas localidades em que venha a atuar,
mantendo nível de qualidade equivalente ao dos serviços prestados pela Companhia. Estabelece ainda que a
subconcessão de serviços da Companhia para a subsidiária depende de lei autorizativa do Município
concedente. Essa subconcessão e/ou a contratação da subsidiária pelo Município serão precedidas da
realização de audiência pública com as comunidades interessadas.
As tarifas praticadas pela COPANOR serão diferenciadas e inferiores às praticadas pela Companhia.

b. atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de universalização,
indicando:
 os programas governamentais executados no exercício social anterior, os definidos para o exercício

social em curso, e os previstos para os próximos exercícios sociais, critérios adotados pelo emissor
para classificar essa atuação como sendo desenvolvida para atender ao interesse público indicado
na letra “a”
Atuação da Companhia
A prestação dos serviços pela Companhia depende de outorgas específicas concedidas pelo poder público.
As outorgas nos municípios onde a Companhia opera antes da vigência da Lei Federal nº 11.445/2007
ocorreram por meio de Contratos de Concessão. Após a referida Lei, por meio da celebração de Contratos de
Programa.
Tais contratos são firmados com cada município e, normalmente, tem a duração de 30 anos, com metas de
atendimento e qualidade dos serviços específicos para cada localidade. Esses contratos são bastante similares
em termos de direitos e obrigações do concessionário e do poder concedente. Dentre as principais cláusulas
desses contratos destacam-se:
(i) adesão à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado
de Minas Gerais (ARSAE-MG) como agência reguladora e fiscalizadora dos serviços;
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(ii) adesão ao sistema tarifário da Companhia, tendo como base a manutenção do equilíbrio econômico
financeiro da Companhia, considerando tanto os investimentos efetuados, como sua estrutura de custos e
despesas; e
(iii) indenização pelos ativos não depreciados/amortizados ao final da concessão.
A COPASA MG encerrou o ano de 2018 com 638 concessões para prestação de serviços com abastecimento
de água, atendendo a cerca de 11,6 milhões de pessoas, o que representa 91% da população total das áreas de
concessão. O número de economias (unidades consumidoras) de água, em 31.12.2018, foi de 5,23 milhões,
com uma extensão da rede de água de 54,9 mil km.
Quanto aos serviços de esgotamento sanitário, a COPASA MG encerrou 2018 com 307 concessões,
atendendo a cerca de 8,1 milhões de pessoas, o que representa 80% da população total das áreas de
concessão. O número de economias atendidas com esse serviço, em 31.12.2018, foi de 3,61 milhões, sendo
que a extensão da rede atingiu 28,1 mil km.
Informações operacionais adicionais estão descritas no item 7.2.a deste Formulário de Referência “Produtos e serviços comercializados”.

Plano de Negócios (2019) e Estratégias de Longo Prazo (2020 a 2023)
Conforme divulgado no Plano de Negócios (2019) e Estratégias de Longo Prazo (2020 a 2023), aprovado
pelo Conselho de Administração em 13.12.2018, a Controladora tem como meta, para os próximos anos,
investir R$750 milhões em 2019 e R$800 milhões para os 04 (quatro) anos subsequentes, conforme pode ser
visto na tabela a seguir:
Plano Plurianual de Investimentos 2019-2023¹
Ano
2019
2020
2021
2022
2023

COPASA
(R$ Milhões)
750
800
800
800
800

COPANOR2
(R$ Milhões)
36
40
40
40
40

1) Os valores projetados estão a preços nominais de dezembro/2018.
2) Os valores a partir de 2020 poderão ser alterados de acordo com os índices de reajustes tarifários que
vierem a ser estabelecidos a cada ano.

A partir dos incentivos tarifários definidos pela Agência Reguladora, foram priorizadas metas para os
próximos anos, conforme descritas a seguir:
 ampliar o índice de tratamento de esgoto, medido pela relação entre o total de economias faturadas com
Esgotamento Dinâmico com Coleta e Tratamento (EDT) em relação ao número de economias faturadas com
serviço de água, em 1,45% em 2019, 1,8% em 2020, 2,25% em 2021 e 1,8% em 2022 e 2023;
 manter a eficiência mínima de remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), em todas as ETEs
em operação nos municípios com economias faturadas com Esgotamento Dinâmico com Coleta e
Tratamento (EDT), de acordo com os padrões estabelecidos na legislação vigente;
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 manter o percentual de economias hidrometradas acima de 99% em todas as concessões com economias
faturadas com serviço de água;
 manter o percentual de volume distribuído macromedido, acima de 99% em todas as concessões operadas
pela Companhia.
Políticas Públicas no âmbito Estadual
A atividade de saneamento produz melhorias sócio econômicas, sendo considerada, portanto, sob a ótica do
Estado como política pública. O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), no âmbito do Estado de
Minas Gerais, organiza os programas e as ações que o Governo Estadual pretende desenvolver no período de
04 (quatro) anos.
O programa estadual ao qual estão vinculadas as ações da Companhia é o de “Ampliação da Cobertura em
áreas de concessão da Copasa e Copanor”, que tem por objetivo contribuir para universalizar o acesso da
população de Minas Gerais aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de
resíduos sólidos. A partir desse programa, as ações definidas para a Companhia foram: “Contribuir para a
universalização dos serviços de saneamento em localidades com concessão da COPASA MG” e “Contribuir
para a universalização dos serviços de saneamento em localidades com concessão da COPANOR”.
No caso da Companhia, os recursos para a execução de referida ação são equacionados por ela própria, seja
por meio de recursos próprios (oriundos da geração de caixa), quanto de terceiros (oriundos de
financiamentos junto ao BNDES, à Caixa Econômica Federal, ao banco alemão KfW e operações no
mercado de capitais brasileiro). Em relação à COPANOR, essa ação, atualmente, é realizada com recurso
subsidiado pela tarifa da COPASA MG, com a finalidade de atender às regiões de planejamento das bacias
hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu com serviços de
instalação e operação de sistemas de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário,
com tarifas subsidiadas, e com módulos sanitários nas casas desprovidas dessas instalações.
Na revisão do PPAG para o exercício 2018, foram estabelecidas metas de acompanhamento da evolução das
ações para os indicadores percentual de atendimento de água na área de concessão, percentual de
atendimento de esgoto na área de concessão e percentual de tratamento de esgoto.
A Companhia desenvolve, ainda, atividades no âmbito ambiental para garantir a qualidade e a quantidade de
água dos mananciais utilizados no abastecimento da população, como a manutenção de 20 reservas
ambientais em todo o Estado, totalizando cerca de 25 mil hectares de áreas preservadas.
Convênios
A Companhia formalizou convênios assinados (i) no âmbito estadual com Secretaria de Estado de Cidades e
de Integração Regional – SECIR, Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS, Secretaria de Estado de
Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas – SEDINOR/Ministério das Cidades/Ministério
da Integração Nacional e Secretaria de Estado da Saúde - SES e (ii) no âmbito federal com a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e a Fundação Nacional de Saúde
– FUNASA. O objetivo desses convênios é a cooperação técnica e financeira para ampliação da cobertura
dos sistemas públicos de saneamento básico, nas regiões dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Norte e
Nordeste de Minas, Centro Oeste, Sul e outras regiões do interior do Estado de Minas Gerais.
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Os recursos recebidos de convênios são aplicados em obras especificadas nos termos dos próprios convênios,
sendo seus valores, quando recebidos, reconhecidos contabilmente nas contas de convênio de cooperação
técnica, no passivo circulante, e quando aplicados no ativo circulante, aguardando encontro de contas.

 quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos realizados, custos incorridos e a origem
dos recursos envolvidos – geração própria de caixa, repasse de verba pública e financiamento,
incluindo as fontes de captação e condições
No âmbito da Controladora, em 2018, foram utilizados recursos próprios no montante de R$129,3 milhões e
recursos de terceiros oriundos de financiamentos com o BNDES, à Caixa, ao banco alemão KfW e operações
no mercado de capitais brasileiro, por meio da emissão de debêntures de mercado, cujas condições de
captação constam do item 10.1.f deste Formulário de Referência.
Em relação ao exercício em curso e aos próximos 4 (quatro) anos, o Conselho de Administração da
Companhia aprovou, em reunião realizada em 13.12.2018, a revisão do Plano de Negócios de 2019 e
Estratégias de Longo Prazo (2020 a 2023). O Plano visa estabelecer as diretrizes para balizar a atuação da
Companhia no curto e longo prazos, contribuindo para a universalização dos serviços de saneamento básico
nas localidades em que mantém concessões.
Quanto à subsidiária COPANOR, os investimentos previstos, conforme citado no item anterior, são de R$36
milhões para 2019 e R$40 milhões por ano, para o período de 2020 a 2023, integralmente providos por meio
de subsídio incluído na tarifa paga pelos clientes da Controladora.
 estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no desempenho financeiro do
emissor ou declarar que não foi realizada análise do impacto financeiro das políticas públicas acima
referidas
Os serviços prestados pela Companhia são remunerados sob a forma de tarifas, cujo cálculo deve assegurar o
equilíbrio econômico-financeiro da concessionária e a preservação dos aspectos sociais dos serviços. Como
exemplo, é utilizado o subsídio cruzado por meio do qual as localidades superavitárias subsidiam aquelas
deficitárias, contribuindo com a universalização dos serviços de saneamento básico.
O Conselho de Administração delibera, conforme previsto no Estatuto Social, sobre eventuais concessões
deficitárias, monitorando seus impactos no resultado da Companhia, nos termos da Política de Concessões.
Essa Política tem como objetivo o estabelecimento e disseminação dos procedimentos para renovação e
assunção de concessões, orientando as Unidades Operacionais da Companhia que lidam diretamente com o
poder concedente, para a melhoria da gestão dos contratos de concessão e de programa em vigor, com
acompanhamento e cumprimento das obrigações constantes nestes instrumentos, bem como para a promoção
de um relacionamento mais harmônico com os municípios parceiros na gestão do saneamento básico, em
prol da universalização do acesso a esses serviços essenciais à saúde e bem estar da população.
Desta forma, os custos incorridos pela Companhia são considerados no cálculo das tarifas, sendo que os
resultados globais são monitorados e divulgados nas Demonstrações Financeiras Anuais (DFs) e
Informações Trimestrais (ITRs) e estão disponíveis nos sites www.copasa.com.br/ri, www.cvm.gov.br, e
www.b3.com.br.
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A Companhia, também, revisa, anualmente, o Programa de Investimentos visando cumprir seu objeto social
no interesse público, definindo metas de investimentos para cumprimento dos compromissos de concessão
assumidos.
c. Processo de formação de preços e as regras aplicáveis à fixação de tarifas
Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são remunerados sob a forma de tarifas,
definidas pela ARSAE-MG. Com relação à questão das políticas públicas, cabe destacar que as tarifas são
definidas de modo a buscar o equilíbrio entre o preço justo para os usuários e a remuneração necessária para
cobrir os custos dos serviços e do capital investido da concessionária.
Visando contribuir para alcançar a universalização dos serviços de saneamento, conjugado à modicidade das
tarifas, são estabelecidos determinados mecanismos tarifários, que são parte da composição da estrutura
tarifária. Um deles é o subsídio cruzado implícito na tabela tarifária. Como a tabela tarifária é mesma para
todas as concessões operadas pela Companhia, as localidades superavitárias financiam as localidades
deficitárias. Além disso, as tarifas são progressivas, de acordo com a faixa de consumo e a categoria de
consumidores. Aqueles que consomem maiores volumes de água e geram mais esgoto pagam maior valor
unitário por seu consumo, subsidiando aqueles que consomem menos.
Além disso, existe a Tarifa Social, benefício concedido para as famílias de baixa renda, que reduz as tarifas
dos serviços de água e esgoto da COPASA MG e da COPANOR. Para usufruir do benefício, os usuários
devem atender aos seguintes critérios:
 unidade usuária classificada como residencial.
 os moradores da unidade usuária classificada como Residencial Social devem pertencer a uma família
inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais.
 a família deve ter uma renda mensal por pessoa de menor ou igual a meio salário mínimo nacional.
Em dezembro de 2018, aproximadamente 739 mil imóveis (media/mês) foram beneficiados pelo programa
com o abastecimento de água e 425 mil (media/mês) com o esgotamento sanitário. Esses usuários tiveram
reduções nas contas de água e esgoto, em relação aos usuários residenciais de 50% a 55%, respectivamente,
conforme as faixas de consumo.
A Companhia desenvolve, ainda, atividades no âmbito ambiental para garantir a qualidade e a quantidade de
água dos mananciais utilizados para abastecimento da população, como a manutenção de reservas ambientais
em todo o Estado, totalizando cerca de 25 mil hectares de áreas preservadas. Além disso, a Companhia
realiza o programa Pró-Mananciais, cujos detalhes estão descritos na seção 7.2 deste Formulário de
Referência - “Processo de formação de preços e as regras aplicáveis à fixação de tarifas”.
Conforme a Lei Federal nº 11.445/2007, as revisões e/ou os reajustes das tarifas devem ser regulados,
fiscalizados e autorizados por agência reguladora, no caso de Minas Gerais, a ARSAE-MG. O cálculo do
valor das tarifas nas revisões e/ou nos reajustes deve assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da
concessionária e a preservação dos aspectos sociais dos serviços prestados.
A Revisão Tarifária Periódica consiste na reavaliação das condições da prestação dos serviços e de mercado,
com o estabelecimento de mecanismos tarifários de indução à eficiência, bem como de metas de expansão e
de qualidade dos serviços.
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O Reajuste Tarifário tem por objetivo compensar os efeitos inflacionários nos custos do prestador em um
determinado período, e são calculados tomando-se como base a metodologia definida pela Resolução
Normativa ARSAE-MG nº 003/2011. A aplicação da metodologia de cálculo dos reajustes tarifários anuais
da ARSAE-MG tem como objetivo manter o poder de compra das tarifas (devido à inflação), compartilhar
com os usuários os ganhos de produtividade e incentivar a melhora na qualidade dos serviços por meio do
Fator X (Fatores de Produtividade, de Qualidade e de Incentivo ao Controle de Perdas), observando a
neutralidade da variação dos preços dos itens não administráveis. Tais mecanismos visam aprimorar a
qualidade operacional da Companhia, constituindo-se assim como uma ferramenta de políticas públicas.

Revisão tarifária e reajustes anuais: 3 (três) últimos exercícios sociai
i. Revisão Tarifária – 1ª Etapa
Em outubro de 2015, a Companhia protocolou, na ARSAE-MG, solicitação de Revisão Tarifária dos
serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela COPASA MG.
Em 12.04.2016, a Agência publicou a Resolução ARSAE-MG nº 82/2016, a qual autorizou a primeira etapa
da Revisão Tarifária da Companhia, que abrangeu correção inflacionária, ajuste de mercado, análise de
eficiência dos custos operacionais e alteração da estrutura tarifária.
Nessa etapa da revisão, houve adequação da estrutura tarifária que consistiu na substituição do faturamento
pelo consumo mínimo pelo faturamento com 2 (dois) componentes: tarifa fixa e tarifa variável. A tarifa fixa
visa cobrir parte dos custos necessários para disponibilidade do serviço, custos que existem mesmo sem
consumo de água e esgoto. A tarifa variável é cobrada em função do consumo real, por m³ medido.
O impacto tarifário médio percebido pelos usuários foi de 13,9%, aplicado em consumos registrados a partir
de 13.05.2016.
ii. Revisão Tarifária – 2ª Etapa
A segunda etapa foi concluída com a publicação, em 29.06.2017, da Resolução ARSAE-MG nº 96/2017,
sendo que o impacto percebido pelos usuários foi de 8,69%, aplicado em consumos registrados a partir de
30.07.2017.
Nessa etapa foram contemplados todos os aspectos para completa reconstrução das tarifas abrangendo
remuneração da base de ativos, custos operacionais eficientes, estrutura tarifária, proteção de mananciais,
subsídio à COPANOR, estabelecimento de incentivos tarifários, dentre outros.
Em conformidade com a Resolução nº 96/2017 e a Nota Técnica CRFEF nº 69/2017, ambas da ARSAE-MG,
durante o ciclo tarifário, que findará em 2021, anualmente será realizado reajuste tarifário com o objetivo de
manter a neutralidade dos custos frente aos efeitos inflacionários (2018 a 2020). Além disso, a Agência
aplicará junto aos reajustes anuais incentivos à universalização, à eficiência operacional e à qualidade na
prestação de serviço conforme regras pré-definidas na Revisão Tarifária. Para esse ciclo foram estabelecidos
fatores de incentivos à redução de perdas, abrangência dos serviços de esgotamento sanitário e
produtividade. A soma desses fatores é chamada de Fator X, que será somado ou subtraído aos índices de
reajuste tarifário anual.
Visando incentivar a proteção dos mananciais que a Companhia explora e, assim, dar maior segurança
hídrica para os sistemas de abastecimento de água, a ARSAE-MG aprovou um mecanismo regulatório que
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destinará 0,5% da receita operacional apurada no exercício anterior para financiar o programa elaborado pela
equipe técnica da Companhia, denominado de Pró-Mananciais.
Outro mecanismo tarifário aprovado na revisão da Companhia foi o subsídio tarifário para a COPANOR.
Esse subsídio prevê um montante de R$40 milhões líquidos, atualizados anualmente pelo INCC, com o
objetivo de melhorar as condições de infraestrutura da prestação de serviços da COPANOR, de modo que
seu uso pode se dar em ações de investimento e manutenção dos sistemas de abastecimento e esgotamento
sanitário.
No processo de revisão tarifária, houve mudança na progressividade nos percentuais de cobrança pelos
serviços de esgotamento sanitário em relação ao serviço de abastecimento de água nos reajustes tarifários de
2018 a 2020 e na revisão de 2021. Até 2016, a tarifa EDC (Esgotamento Dinâmico com Coleta) correspondia
a 50% da tarifa de água e a tarifa EDT (Esgotamento Dinâmico com Coleta e Tratamento) correspondia a
90%. Com a conclusão da segunda etapa da revisão em 2017, os percentuais foram redefinidos para 43,75%
e 92,5% para EDC e EDT, respectivamente. A ARSAE-MG estabeleceu, conforme Nota Técnica 62/2017,
que os percentuais relativos à tarifa EDC serão reduzidos em 6,25 pontos percentuais por ano, e os
percentuais relativos a EDT serão acrescidos em 2,5 pontos percentuais por ano, para que, ao final do ciclo
tarifário em 2021, atinjam, respectivamente, 25% e 100% do valor da tarifa de água. Segundo a ARSAEMG, essas modificações não alteram a receita de equilíbrio do prestador.
iii. Reajuste Tarifário de 2018
O reajuste tarifário do exercício de 2018 foi publicado em junho de 2018, por meio da Resolução ARSAEMG nº 111/2018, que autorizou a aplicação de reajuste tarifário médio de 4,31% nas tarifas de prestação de
serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Companhia.
Em continuidade aos ajustes nas tarifas EDT e EDC, conforme estabelecido na Revisão Tarifária concluída
em 2017, houve mudança na estrutura tarifária dos serviços de esgotamento sanitário, sendo que neste
reajuste, a tarifa EDT passou a corresponder a 95% da tarifa de água, enquanto a tarifa EDC passou a
representar 37,5% das tarifas de água. Conforme citado anteriormente, a ARSAE-MG estabeleceu que os
percentuais relativos à tarifa EDC serão reduzidos em 6,25 pontos percentuais por ano, e os percentuais
relativos a EDT serão acrescidos em 2,5 pontos percentuais por ano, para que, ao final do ciclo tarifário em
2021, atinjam, respectivamente, 25% e 100% do valor da tarifa de água. Segundo a Agência Reguladora,
essas modificações não alteram a receita de equilíbrio do prestador.
As tarifas de cada categoria de usuários consistem em uma parte fixa e uma parte variável, que são
progressivas em relação ao volume faturável correspondente a cada categoria. Como exemplo, para efetuar o
cálculo da tarifa, um usuário da categoria residencial, cujo consumo registrado em um determinado mês foi
20 m³ de água, contemplará os valores das seguintes faixas: Tarifa Fixa, até 5 m³, de 6 a 10 m³, de 11 a 15 m³
e de 16 a 20 m³. A tabela a seguir mostra as tarifas aplicáveis aos clientes a partir de 01.08.2018.
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TARIFAS APLICÁVEIS AOS USUÁRIOS – REAJUSTE TARIFÁRIO 2018

EDC: Esgotamento Dinâmico com Coleta (corresponde a 37,5% da tarifa de água).
EDT: Esgotamento Dinâmico com Coleta e Tratamento (corresponde a 95% da tarifa de água).

COPANOR: 2017 e 2018
A Revisão Tarifária da COPANOR, referente a 2017, abrangeu um realinhamento das tarifas com base na
estimação dos custos necessários para a adequada prestação dos serviços, variação da inflação, ajuste devido
às alterações de mercado (crise hídrica, novos padrões de consumo, dentre outros), adequações da estrutura
tarifária, alteração da cobrança de esgotamento sanitário, acompanhamento do plano de ação apresentado
pela COPANOR ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), consideração dos recursos
necessários para a contínua melhoria dos serviços e qualidade dos serviços, bem como a capacidade de
melhoria da infraestrutura via subsídio tarifário. Em 31.08.2017, a Agência publicou a Resolução ARSAEMG nº 98/2017, que autorizou a Revisão Tarifária da COPANOR, sendo que o impacto tarifário médio
percebido pelos usuários foi de 10,82%, aplicado em consumos registrados a partir de 01.10.2017.
O reajuste tarifário do exercício de 2018 foi publicado em dezembro de 2018, por meio da Resolução
ARSAE-MG nº 118/2018, na qual autorizou a aplicação de reajuste tarifário médio de 16,76% nas tarifas de
prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Companhia.
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7.2
Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas demonstrações
financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver, nas demonstrações financeiras
consolidadas, indicar as seguintes informações

a. Produtos e serviços comercializados
A Companhia atua na prestação de serviços em abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos
sólidos. Em 31.12.2018, a Companhia era concessionária para prestação de serviços de água em 638
municípios, e de esgotamento sanitário em 307 municípios, conforme quadro a seguir:
Concessões e Operações1
Água
Concessões
Operações
Esgoto
Concessões
Operações

Total

31.12.2018
Companhia
COPANOR

Total

31.12.2017
Companhia

COPANOR

638
629

589
581

49
48

636
627

587
580

49
47

307
257

251
220

56
37

302
251

247
214

55
37

1) Considera-se apenas uma concessão/operação por município, independentemente de haver mais de um contrato, nos casos de atendimento de
COPASA e COPANOR no mesmo município, ou de se tratar de um contrato que abranja somente distritos e localidades.

As 8 (oito) principais concessões que, em conjunto, representavam cerca de 50% da receita líquida de água e
esgoto da Companhia, bem como os respectivos vencimentos, encontram-se elencadas a seguir:
Município
Belo Horizonte
Contagem
Betim
Montes Claros
Ipatinga
Divinópolis
Ribeirão das Neves
Pouso Alegre

Vencimento
2034
2073
2042
2048
2022
2041
2034
2046

No encerramento do exercício, 78,3% das receitas líquidas oriundas da prestação de serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Companhia eram provenientes de concessões cujos
prazos de vencimentos ocorrem após janeiro de 2034. Cabe mencionar ainda que, até junho de 2020, a
Companhia não possui concessões a vencer.
Em dezembro de 2018, 71 municípios, representando cerca de 4,2% das receitas líquidas de água e esgoto, se
encontravam com concessões vencidas. Em observância à Lei Federal nº 11.445/07, atendendo ao princípio
da continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais, os serviços continuam sendo prestados e
faturados normalmente pela Companhia, até que ocorra o pagamento de indenização pelos ativos não
amortizados. A Companhia vem negociando com as autoridades municipais, buscando renovar essas
concessões.
A população atendida com abastecimento de água atingiu cerca 11,6 milhões de habitantes ao final de
dezembro de 2018, considerando-se a Companhia e a COPANOR em conjunto. A seguir quadro com os
principais dados operacionais:
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Serviços de Abastecimento de Água Consolidado
Economias (1.000 unidades)
População Atendida (1.000.000 habitantes)
Volume Distribuído (1.000 m³/anual)
Volume Medido (1.000 m³/anual)
Extensão de Rede (km)

2018

2017

5.229
11,6
983.506
585.461
54.906

5.162
11,5
959.579
592.141
53.123

2018
X
2017
1,3%
0,3%
2,5%
-1,1%
3,4%

2016
5.083
11,5
934.553
593.645
51.688

2017
X
2016
1,6%
-0,1%
2,7%
-0,3%
2,8%

Os serviços de esgotamento sanitário abrangiam 8,1 milhões de habitantes, no final de dezembro de 2018,
conforme tabela a seguir:
Serviços de Esgotamento Sanitário Consolidado

2018

2017

2018
X
2017
3,7%
4,1%
-0,3%
5,6%

2016

2017
X
2016
2,9%
0,1%
0,5%
5,8%

Economias (1.000 unidades) 1
3.612
3.483
3.386
População Atendida (1.000.000 habitantes)
8,1
7,8
7,8
Volume Medido (1.000 m³/anual)
392.510
393.768
391.982
Extensão de Rede (km)
28.103
26.613
25.151
¹ O percentual de economias com coleta e tratamento de esgoto correspondeu a aproximadamente 76% do total de economias nos anos em referência.

Para a prestação desses serviços, a Controladora e a Copanor possuíam, em dezembro de 2018, 12.001
empregados, conforme tabela a seguir:
Especificação (COPASA MG e COPANOR)
Empregados
Empregados por mil ligações de água e esgoto

2018
12.001
1,67

2017
11.701
1,66

2016
11.751
1,71

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), divulgados pelo Ministério
das Cidades, no ano de 2017, o índice médio de água e esgoto, entre as Companhias de Saneamento de
prestação de serviço regional no País, foi de 2,69 empregados por mil ligações.
b. Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor (dados
consolidados)
Receita Líquida dos Serviços de Água, Esgoto e Resíduos Sólidos
Especificação (R$ mil)
Receita Líquida – Serviços de Água
Receita Líquida – Serviços de Esgoto
Receita Líquida – Serviços de Água e Esgoto
Receita Líquida - Resíduos Sólidos
Receita Líquida - Água, Esgoto e Resíduos Sólidos

2018

2017

2.707.895
1.488.855
4.196.750
2.423
4.199.173

2.606.308
1.417.031
4.023.339
399
4.023.738

2018
X
2017
3,90%
5,07%
4,31%
4,36%

2016
2.386.435
1.280.872
3.667.307
3.668.207

2017
X
2016
9,20%
10,60%
9,70%
9,70%

Segmentos de atuação e participação na receita líquida do emissor
Especificação (% de participação)
Receita Líquida – Serviços de Água
Receita Líquida – Serviços de Esgoto
Receita Líquida – Resíduos Sólidos
Receita Líquida - Água, Esgoto e Resíduos Sólidos

2018
64,5%
35,5%
0,0%
100,0%

2017
64,8%
35,2%
0,0%
100,0%

2016
65,1%
34,9%
0,0%
100,0%

A receita de construção, advinda da adoção do CPC 17 e IAS 11 - Contratos de Construção, não está sendo
incluída nas tabelas acima. Essa receita, que é composta por contratos na modalidade custo mais margem
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(cost plus), é reconhecida por referência aos custos incorridos dos contratos, adicionado de uma margem. Já
os custos de construção são reconhecidos na demonstração do resultado como custo dos serviços prestados,
quando incorridos.
A partir de julho de 2015, a margem de construção é igual a zero (Resolução ARSAE-MG nº 072/2015), ou
seja, as receitas e custos de construção de um determinado exercício são iguais. Considerando que os valores
dessas contas são diretamente influenciados pelos investidos realizados em um período, a Companhia não
está mostrando esse segmento nos quadros acima, pois pode levar à análise equivocada da evolução da
Companhia em um determinado exercício. Tal fato se justifica, pois um dos principais indicadores
operacionais da Companhia é o volume faturado de água e esgoto, que não sofre influência das receitas de
construção.

c. Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor
A Administração da Companhia definiu os segmentos operacionais utilizados para a tomada de decisões
estratégicas, como serviços de água, serviços de esgoto e venda de mercadorias, sendo que com a dissolução
da Subsidiária COPASA Águas Minerais de Minas S/A, em dezembro de 2016, o segmento venda de
mercadoria não mais é aplicável.
Atualmente, a Companhia não apura o lucro líquido por segmento operacional. Essa apuração é realizada
somente até o lucro operacional antes das outras despesas operacionais líquidas, uma vez que os demais
valores não possuem base razoável para serem alocados por segmento.

Período de 12 meses findos em 31.12.2018 (informações em R$/mil)
Serviços de Serviços
Reconciliação
Resíduos Sólidos
água
de esgoto
para as DFs
Lucro operacional antes das outras despesas
581.007
319.264
2.423
operacionais líquidas (Consolidado)

Saldo
conforme DFs

Período de 12 meses findos em 31.12.2017 (informações em R$/mil)
Serviços de Serviços
Reconciliação
Resíduos Sólidos
água
de esgoto
para as DFs
Lucro operacional antes das outras despesas
628.175
341.382
94
operacionais líquidas (Consolidado)

Saldo
conforme DFs

902.694

969.651

Período de 12 meses findos em 31.12.2016 (informações em R$/mil)
Serviços de Serviços
Venda de
Reconciliação
Saldo
água
de esgoto
mercadoria (1)
para as DFs
conforme DFs
Lucro operacional antes das outras despesas
553.540
296.962
(1.618)
848.884
operacionais líquidas (Consolidado)
(1) Mesmo com o acordo firmado com a CODEMIG, a COPASA Águas Minerais de Minas S/A continuou registrando
vendas e sendo ressarcida das despesas, até a sua dissolução em 12.2016.
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7.3. Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos operacionais divulgados no
item 7.2, descrever:

a. características do processo de produção
As principais atividades econômicas da Companhia são:
(i) Prestação de Serviço Público de Abastecimento de Água
O processo de abastecimento de água engloba as fases de captação, tratamento, reservação e distribuição de
água, conforme descritas abaixo:
 Captação: compreende a retirada da água dos mananciais superficiais ou subterrâneos. Essa retirada pode
ocorrer por meio de gravidade ou de sistema de bombeamento, sendo que quando realizada por sistema de
bombeamento, as unidades operam normalmente com equipamentos reserva instalados. A água é aduzida às
Estações de Tratamento de Água (ETAs), por meio de adutoras de água bruta.
 Tratamento: compreende a etapa em que a água é submetida a processos físicos, químicos ou combinação
desses, visando atender ao padrão de potabilidade, definido na Portaria de Consolidação nº 5 de 28.09.2017
anexo XX, do Ministério da Saúde. As estações de tratamento são dimensionadas para atender às demandas
da localidade sob sua influência, sendo que dependendo das características da água bruta, o processo de
tratamento utilizado é do tipo convencional ou simplificado.
 Reservação: compreende as unidades ou o conjunto de unidades com a função de armazenamento da água,
visando manter o equilíbrio entre a oferta e a demanda de água tratada de uma determinada localidade.
Conforme normas brasileiras, a capacidade de reservação deverá ser no mínimo 1/3 (um terço) do volume
diário demandado pela população dessa localidade.
 Distribuição: vide seção 7.3.b deste Formulário de Referência - “Características do processo de
distribuição”.
As atividades da Companhia estão pulverizadas em vários municípios e bacias hidrográficas distintas. De
forma geral, a maioria das localidades onde a Companhia presta os serviços possui fonte de produção de água
local, exceto os aglomerados metropolitanos, cujos sistemas, normalmente, atendem várias localidades de
forma conjunta.
Assim, o impacto causado por restrição hídrica no abastecimento, derivado da fase de captação, impacta apenas
localmente e de forma marginal as receitas totais da Companhia.
Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), responsável por cerca de 50% do faturamento da
Companhia, estão localizados os maiores sistemas de produção e tratamento de água da COPASA MG, tendo
como principais fontes de captação os reservatórios do Serra Azul, Vargem das Flores e Rio Manso e a
captação a fio d’água (sem barramento de acumulação) no Rio das Velhas. Para informações adicionais sobre
situação hídrica, favor consultar o item 10.2 deste Formulário de Referência.
A Companhia, devido à dispersão geográfica de sua área de atuação e dos mananciais utilizados como fonte
de produção, que por vezes atendem a mais de 01 (uma) localidade, não possui plano de manutenção preventiva
global. Os planos são específicos e aplicados a cada localidade, mas todos têm o objetivo de garantir a
regularidade do atendimento quanto à quantidade e à qualidade do produto demandado e ofertado. Para garantir
a regularidade, as unidades operacionais dispõem de equipamentos reserva ou estrutura de materiais,
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equipamentos e equipes para realização de manutenções no menor tempo possível. Para garantir a qualidade
do produto ofertado, são adotados processos padrões e de monitoramento contínuo da qualidade do produto
ofertado. As ações da Companhia, nesses casos, são pautadas por um planejamento local para as manutenções
programadas, obedecendo premissas básicas para a realização dessas manutenções, a saber: estabelecimento
de dias e horários em que a paralisação cause menos impacto no abastecimento (feriados, finais de semana,
período de férias escolares, sazonalidades climáticas, dentre outros) e a realização de manutenções de grande
porte em etapas. Assim, as paralisações de maior duração e que podem gerar impacto na vida das pessoas são
planejadas e amplamente divulgadas com antecedência para que as pessoas e consumidores em geral se
programem.
Desta forma, a Companhia busca minimizar os efeitos das paralisações para os usuários de seus serviços, bem
como não comprometer a geração de receitas.
Captação
Para as atividades de captação de água, a Companhia possui outorga para utilizar mananciais superficiais (rios,
lagos ou represas) ou subterrâneos (água subterrânea). Essas outorgas são concedidas pela Superintendência
Regional de Regularização Ambiental (SUPRAM), vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), no caso de mananciais de domínio estadual e, pela Agência Nacional
de Águas (ANA), com relação aos mananciais de domínio federal. A outorga é emitida em função da demanda
solicitada e da capacidade do manancial em questão, sendo que, são buscadas opções complementares ou em
substituição, quando um único manancial não é suficiente.
A Companhia é proprietária ou possui direito de uso da terra das áreas de captação dos seus sistemas de
produção de água. A tabela a seguir mostra a quantidade de outorgas e o volume outorgado para utilização no
abastecimento de água:
Outorgas de Abastecimento de Água (dez/2018)
Especificação
Captações superficiais
Captações subterrâneas
Total outorgado

Quantidade
662
1.454
2.116

Volume outorgado
para utilização (m³/s)
53,8
14,1
67,9

O valor registrado pelo uso dos recursos hídricos e que é repassado ao cliente por meio de rubrica específica
na fatura de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi de R$18,5 milhões em 2018 (R$11,5
milhões em 2017). No âmbito estadual, as cobranças abrangem as bacias dos Rios Piracicaba e Jaguari,
Araguari, Verde Grande, Velhas, Pará, Piracicaba, Caratinga, Piranga, Suaçuí Grande, Santo Antônio e
Manhuaçu, Pomba e Muriaé, Preto e Paraibuna. Na esfera federal, tais repasses englobam as bacias dos Rios
Doce, Paraíba do Sul, São Francisco e PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí).
A cobrança pelo uso de recursos hídricos é um dos instrumentos de gestão das águas previsto na Política
Nacional de Recursos Hídricos e na Política Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais.
Tratamento de Água
A Portaria de Consolidação nº 5 de 28.09.2017 anexo XX, do Ministério da Saúde, estabelece os padrões de
potabilidade da água, destinada ao consumo humano proveniente de sistemas produtores ou de solução
alternativa. Ou seja, a água deve ser devidamente tratada, para atender aos parâmetros de qualidade e às
características definidos na referida Portaria, antes de ser disponibilizada por meio da rede de distribuição aos
consumidores.
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Os processos de tratamento utilizados dependem da fonte de captação e das características da água. Na grande
maioria dos casos, para o tratamento da água de superfície utiliza-se o processo convencional, que envolve as
fases de oxidação, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, correção de pH e fluoretação. A
água captada das fontes subterrâneas (poços profundos) é normalmente de melhor qualidade e exige, de modo
geral, sistema simplificado de tratamento, envolvendo apenas desinfecção à base de cloro e adição de flúor,
conforme exigência legal e os parâmetros definidos na referida Portaria.
Em 31.12.2018, a Companhia possuía 1.055 ETAs, sendo proprietária da maioria das áreas onde essas unidades
estão localizadas. A tabela abaixo mostra as 20 principais ETAs, em função da capacidade nominal de
tratamento:
Principais ETAs – Dez/2018
Descrição da ETA
Rio das Velhas
Rio Manso
Serra Azul
Vargem das Flores
Verde Grande
Amaro Lanari
Rio Itapecerica
Morro Redondo
Araxá
Leonardo Rio Pomba
Morrinhos
Ibirité
Lavras
Sapucaí/Toledos
Pacuí
Rio Verde
Rio Paranaíba 1
São Sebastião do Paraíso
Alfenas
Cidade Alta

Localidade
Nova Lima
Brumadinho
Mateus Leme
Contagem
Montes Claros
Ipatinga
Divinópolis
Nova Lima
Araxá
Rio Pomba
Montes Claros
Ibirité
Lavras
Itajubá
Montes Claros
Varginha
Patos de Minas
São Sebastião do Paraíso
Alfenas
Teófilo Otoni

Capacidade de
Tratamento (l/s)¹
9.000,0
6.800,0
2.700,0
1.400,0
1.050,0
854,0
775,0
750,0
425,6
400,0
400,0
390,0
375,8
375,0
360,0
338,9
336,3
309,4
307,7
306,0

Utilização média em Utilização média
2018 (l/s)¹
em 2018 (%)
6.932,2
77%
5.825,0
86%
677,1
25%
798,3
57%
327,4
31%
760,9
89%
536,6
69%
368,6
49%
330,6
78%
195,3
49%
257,0
64%
237,5
61%
231,7
62%
195,8
52%
158,2
44%
254,9
75%
293,1
87%
170,2
55%
249,8
81%
238,4
78%

(¹) 1.000 l/s equivalem a 1 m³/s.

Considerando as informações acima, as unidades de tratamento operaram em média com 73% da capacidade
instalada, em 2018.
O sistema de controle de qualidade da água abrange todo o ciclo de tratamento da água, e consiste em análise
da água do manancial (captação), da saída da ETA, dos reservatórios e de pontos estrategicamente localizados
na malha de redes de distribuição. Cada etapa é realizada conforme exigências da legislação específica, editada
pelos órgãos ambientais e órgãos de saúde pública competentes, bem como por normas internas. Para tanto, a
Companhia se baseia em índices de qualidade internos, os quais ponderam os parâmetros físico-químicos da
água distribuída, tais como: cor, turbidez, pH, fluoreto, e cloro residual. Ademais, a Companhia entende que a
grande maioria de seus mananciais possui água de boa qualidade, o que possibilita atingir os níveis de
potabilidade requeridos pela legislação por meio de procedimentos convencionais de tratamento.
O controle de qualidade da água produzida e distribuída ocorre na rede laboratorial da Companhia, que está
estruturada e distribuída em todo o Estado e com estrutura para realizar todas as etapas.
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(ii) Prestação de Serviço Público de Esgotamento Sanitário
O ciclo do esgotamento sanitário engloba as fases de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
efluentes e resíduos sólidos resultantes do processo de tratamento, conforme descritas abaixo:
 Coleta: nesta etapa, os esgotos domésticos e não domésticos produzidos são coletados dentro das
residências, comércios ou indústrias por meio de tubulações hidráulico-sanitárias (ramais internos) de
responsabilidade do proprietário até a interligação no PL (Poço Luminar) localizado no passeio. Essas
tubulações conduzem os esgotos para as ligações prediais que se interligam às redes coletoras por meio dos
coletores secundários.
 Transporte: condução do esgoto coletado por meio das redes coletoras que são conectadas ao sistema de
redes interceptoras. As redes interceptoras têm a função de receber o esgoto coletado e conduzi-lo às Estações
de Tratamento de Esgoto (ETEs) impedindo o seu lançamento nos mananciais. O interceptor é uma tubulação
que recebe os coletores ao longo de sua extensão, não recebendo ligações prediais diretas.
 Unidades de bombeamento: instalações necessárias à elevação do esgoto de um determinado ponto para
outro em cota superior, quando o perfil topográfico impede que os resíduos coletados e interceptados sejam
transportados até a unidade de tratamento por gravidade.
 Tratamento: o tratamento dos esgotos é usualmente classificado através dos seguintes níveis: preliminar,
primário, secundário e terciário. O tratamento preliminar tem como objetivo principal a remoção de sólidos
grosseiros e de areia, por meio de mecanismos básicos de ordem física. O tratamento primário destina-se, por
meio de mecanismos básicos de ordem física, à remoção de sólidos flutuantes (graxas e óleos) e à remoção de
sólidos em suspensão sedimentáveis e, em decorrência, parte da matéria orgânica. No tratamento secundário,
predominam os mecanismos biológicos, e o objetivo é principalmente a remoção de matéria orgânica e,
eventualmente, nutrientes (nitrogênio e fósforo). O tratamento terciário objetiva a remoção de poluentes
específicos, ou ainda a remoção complementar de poluentes não suficientemente removidos no tratamento
secundário.
Coleta de Esgotos
O sistema de esgotamento sanitário da Companhia é composto por redes construídas em diferentes épocas,
com materiais tais como tubos cerâmicos e, mais recentemente, tubulações de PVC, sendo que as redes com
mais de 0,5 m de diâmetro são construídas, principalmente, em tubos de concreto.
O quadro a seguir mostra a evolução do sistema de coleta de esgotos nos últimos 03 (três) exercícios:
Evolução do Sistema de Coleta de Esgotos
Especificação
Economias (em mil unidades)
Extensão de rede (km)

12/2018
3.612
28.103

12/2017
3.483
26.613

12/2016
3.386
25.151

Visando combater os efeitos da deterioração da rede, é mantido um programa contínuo de manutenção, que
previne rompimentos decorrentes de obstruções causadas pela sobrecarga no sistema. Além disso, a
Companhia desenvolve o “Programa Caça Esgoto”, que tem por objetivo identificar e eliminar todos os
lançamentos indevidos de esgoto em redes pluviais e córregos, direcionando-os para as estações de tratamento.
Dessa maneira, o Programa contribui para despoluição dos corpos d’água e melhoria da qualidade de vida da
população.
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O sistema de esgotamento sanitário é projetado para operar por gravidade, embora sejam necessárias estações
de bombeamento em certas partes do sistema para assegurar o fluxo contínuo de esgotos.
É importante salientar que os sistemas de tratamento de esgotos da Companhia são projetados apenas para o
tratamento de efluentes domésticos. Desta forma, antes de serem lançados nas redes e interceptores do sistema
de esgotamento sanitário da Companhia, os efluentes industriais precisam passar por tratamento específico,
conforme normas e legislação pertinentes, contribuindo para a preservação dos mananciais, bem como para a
redução do custo operacional.
A Companhia opera seus sistemas de esgotamento sanitário conforme padrões de qualidade definidos,
atendendo às exigências da legislação ambiental.
Tratamento de Esgotos
O processo de tratamento consiste na remoção de poluentes e o método a ser utilizado depende da viabilidade
técnica e econômica e das condições do corpo receptor, que é o que determina a qualidade de efluente a ser
atingida. Tal processo tem por finalidade reduzir o impacto da poluição provocada pela disposição dos esgotos
e consiste, essencialmente, em processos de separação física e de processos biológicos naturais destinados a
decompor a matéria orgânica e reduzir o teor dos organismos e substâncias químicas nocivas ao meio ambiente.
As Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) são unidades responsáveis pela efetiva adequação das condições
dos efluentes coletados às condições estabelecidas pela legislação, para seu lançamento de forma adequada no
meio ambiente. Em dezembro de 2018, a Companhia possuía 204 ETEs em operação, sendo que as 20
principais, em função da capacidade de tratamento, estão indicadas abaixo:
Principais ETEs
ETE
Arrudas
Onça
Ribeirão Ipanema
Central
Montes Claros
Sapucaí Mirim
Paracatu
Ribeirão Vermelho
Nova Serrana
Patos de Minas
Alfenas
Justinópolis
Teófilo Otoni
Sapucaí
Central
Santana
São José
Frutal
Bananeiras
Ibirité

Localidade
Belo Horizonte/ Contagem
Belo Horizonte
Ipatinga
Betim
Montes Claros
Pouso Alegre
Paracatu
Lavras
Nova Serrana
Patos de Minas
Alfenas
Ribeirão das Neves
Teófilo Otoni
Itajubá
Araxá
Varginha
Varginha
Frutal
Conselheiro Lafaiete
Ibirité

Capacidade de
Utilização média em Utilização média
Tratamento (l/s)¹
2017 (l/s)¹
(%)
3.375,0
2.219,2
65,8
1.800,0
1.755,8
97,5
500,0
413,2
82,6
500,0
391,4
78,3
500,0
312,8
62,6
361,4
156,3
43,3
290,0
65,7
22,7
281,3
103,1
36,6
272,0
116,2
42,7
270,0
65,0
24,1
263,0
71,6
27,2
240,0
94,6
39,4
210,0
99,1
47,2
208,0
99,0
47,6
206,0
133,0
64,5
201,3
86,5
43,0
180,0
80,7
44,8
154,0
93,2
60,5
140,9
50,5
35,8
140,0
67,3
48,0

A vazão do sistema de esgotamento sanitário tem características diretas com o consumo de água, ou seja, vazão
máxima diurna e mínima durante o período noturno. O dimensionamento das unidades de tratamento de esgoto,
ou seja, a capacidade instalada é necessária para atender a vazão média de fim de plano, e por isso, o percentual
de utilização atual, de algumas unidades, pode apresentar valores relativamente baixos.
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A rede laboratorial da Companhia é composta de laboratórios locais, regionais e central. Os laboratórios locais
realizam o controle operacional, por meio de análises de rotina e estão estruturados para realizar o controle de
qualidade do esgoto bruto e tratado nas unidades de tratamento de esgoto, visando atender aos parâmetros
exigidos pela legislação. Análises com procedimentos mais complexos são encaminhadas para laboratórios
regionais ou laboratório central.
Essas análises visam ao controle dos processos de tratamento e o grau de eficiência das unidades de tratamento
em atendimento à legislação ambiental em vigor, avaliando, assim, a qualidade do esgoto.

b. características do processo de distribuição
Por distribuição, entende-se o conjunto de tubulações (canalizações) de diversos diâmetros, e materiais que
tem por objetivo conduzir a água tratada até o consumidor.
Em dezembro de 2018, as redes de distribuição de água da Companhia totalizavam, aproximadamente, 55 mil
km de tubulações, atendendo cerca de 5,2 milhões de economias (unidades consumidoras) de água. O quadro
abaixo indica a evolução nos três últimos exercícios:
Evolução do Sistema de Abastecimento de Água
Especificação
Economias de Água (em mil unidades)
Redes de Distribuição (em km)

12/2018
5.229
54.906

12/2017
5.162
53.123

12/2016
5.083
51.688

Para avaliar a qualidade da água distribuída, a Companhia conta com uma rede de laboratórios distribuídos por
todo o Estado, cobrindo todas as localidades operadas pela Companhia, compreendendo 29 laboratórios
(Laboratórios Central, Regionais e Distritais) e centenas de laboratórios locais.
Em cumprimento à legislação, são disponibilizados na homepage e em cada conta de água informações sobre
parâmetros básicos de controle de qualidade da água de cada uma das localidades onde a Companhia atua.
Perdas de Água
Os resultados financeiros da Companhia são afetados por perdas no abastecimento de água, uma vez que
representam aumento nos custos operacionais e podem provocar redução de receitas. As perdas totais de água
são divididas em 02 (duas) categorias básicas: perdas reais (físicas), causadas por vazamentos e
extravasamentos, e perdas aparentes (não físicas em que a água foi consumida, porém não registrada e não
contabilizada), que resultam de consumos não autorizados (fraudes) ou da imprecisão na medição. Existem
também consumos de água que, embora autorizados, não podem ser convertidos em receita, tais como, o uso
de água nas atividades operacionais e comerciais da Companhia (lavagem de rede para manter a qualidade da
água, abastecimento emergencial, combate a incêndios, esvaziamento das redes para execução de reparos,
faturamento pela média dos consumos efetivamente medidos, dentre outros).
A seguir, os valores da evolução do índice de perdas nos últimos 03 (três) anos:
Especificação
Índice de perdas (%)¹

12/2018
40,0

12/2017
37,8

12/2016
36,2

1) Índice de Perdas: diferença entre o volume distribuído e o volume medido, dividido pelo volume distribuído,
dos últimos doze meses.

Vale ressaltar que foram observados, nos últimos 3 (três) exercícios, redução na quantidade de ocorrências de
vazamentos da ordem de 6,4% e aumento de 32,8% na quantidade de ligações factíveis de água, ou seja,

PÁGINA: 127 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

aquelas não ligadas à rede de distribuição em logradouro provido de infraestrutura. A qualificação das perdas
é fundamental para nortear as ações a serem adotadas, dessa forma, os dados apresentados direcionam que os
esforços para redução das perdas aparentes devem ser intensificados.
A empresa está reestruturando o Programa de Redução de Perdas de Água buscando maior sistematização e
continuidade de ações, além de adequação ao contexto atual de regulação e alinhamento à legislação. Nessa
revisão estão sendo definidas as políticas e os critérios que permitam o dimensionamento das quantidades
físicas e financeiras que serão contempladas nos programas que comporão o plano, de forma a assegurar o
alcance das metas estabelecidas pela Companhia.
No ano de 2018, foi realizada licitação para estudos e projetos em áreas com elevado índice de perdas de água
em cada uma das Superintendências Operacionais. Foi realizada, ainda, licitação para a aquisição de cerca de
683 mil hidrômetros. Além disso, foram realizadas atividades de rotina, tais como correção de vazamentos,
identificação de consumos não autorizados e substituição parcial do parque de hidrômetros. Para o ano de
2019, além da elaboração dos projetos licitados, novas licitações para projetos e obras de setorização de redes
de distribuição serão providenciadas visando prover uma melhor infraestrutura para o controle operacional.
Está prevista, ainda, a aquisição de 866 mil hidrômetros, para aplicação no biênio 2019/2020, nos segmentos
de manutenção corretiva, novas ligações e no Programa de Melhoria de Qualidade da Micromedição (PMQM),
que trata de um conjunto de ações voltadas para a modernização do parque de hidrômetros, manutenção
preventiva e substituição de hidrômetros que apresentam baixo desempenho de medição do volume consumido
pelos usuários. Essas ações contribuirão para redução dos índices de perdas de água com atuações direcionadas
pelos estudos contratados buscando melhores resultados.
O Conselho de Administração da Companhia aprovou, em reunião realizada em 13.12.2018, o Plano de
Negócios de 2019 e as Estratégias de Longo Prazo 2019 a 2023. O Programa de Investimentos previsto para
2019 está em linha com as diretrizes estratégicas da Companhia e com o ambiente regulatório. Nesse sentido,
foram estabelecidas metas, a partir dos incentivos tarifários definidos na revisão tarifária concluída em 2017,
sendo que, especificamente quanto a perdas, o objetivo é alcançar um índice abaixo de 35% até 2023, a partir
de ações no combate a perdas, como substituição de hidrômetros e alocação de recursos para programas de
combate a perdas para o período de 2019 a 2023. Vale mencionar que o projeto de Ordem de Serviço Digital
(OS Digital), em fase de implantação, busca agilizar o atendimento dos serviços operacionais, dentre estes, os
serviços de correção de vazamentos, que também refletirá positivamente no índice de perdas.
A ARSAE-MG divulgou, em 20.11.2018, o Aviso de Realização da Audiência Pública nº 22/2018, visando
regulamentar o Fator de Incentivo para Redução e Controle de Perdas da COPASA MG a ser aplicado nos
reajustes tarifários de 2020 e 2021. O resultado dessa Audiência Pública foi divulgado em 11.02.2019, sendo
que a Resolução ARSAE-MG nº 121/2019 e a Nota Técnica nº 02/2019 encontram-se disponíveis no site da
Agência (www.arsae.mg.gov.br).
Comercialização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
Em 31.12.2018, a Companhia contava com 678 locais físicos de atendimento ao público (agência de
atendimento, escritório local e unidade operacional) disponibilizados e distribuídos ao longo da área de atuação
da Companhia em todo o Estado. O atendimento também é realizado por meio telefônico e virtual, fornecendo
informações e encaminhando as demandas de serviços para os setores operacional e comercial da Companhia.
Para tanto, são disponibilizados, como canais de relacionamento, call center 115, Agência Virtual, Fale
Conosco, e-mail marketing, além das redes sociais. Os mesmos também são utilizados para fornecer
informações sobre intermitências no abastecimento, obras e manutenções.
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Outra forma de atendimento é o aplicativo “COPASA Digital” para tablets e smartphones, disponibilizado
pela Companhia em junho de 2017. O objetivo é viabilizar acesso rápido e seguro a diversos serviços da
Companhia. Por meio do aplicativo, os usuários poderão acessar a segunda via da conta de água, receber contas
por e-mail, informar vazamentos de água e/ou de esgoto, verificar informações sobre falta d’água, realizar
atualização cadastral, obter certidão negativa de débito e acessar o histórico de consumo dos imóveis.
O início da prestação de serviços para um cliente ocorre a partir da ligação de água e esgoto. Essa ligação pode
ser solicitada diretamente nas agências de atendimento da Companhia e na Central de Relacionamento (call
center - 115) e é executada com ônus, exceto para os usuários de esgoto das categorias residencial e social.
As leituras de hidrômetros são realizadas por meio de coletores de leituras offline, permitindo a geração e
emissão simultânea de faturas em campo e posterior atualização do banco de dados. Esse processo reduz o
custo com leitura e entrega das contas. O sistema anterior (online), em situações de falha ou ausência de sinal,
acarretava necessidade de entrega posterior das faturas.
A Companhia presta seus serviços a diversos tipos de usuários, que são classificados em 05 (cinco) categorias
distintas, conforme descritas a seguir:
 residencial social: unidade usuária residencial habitada por família com reduzida capacidade de
pagamento, segundo critérios de enquadramento definidos pela ARSAE-MG em resolução específica;
 residencial: unidade usuária utilizada para fins de moradia;
 comercial, serviços e outras: unidade usuária utilizada para comercialização de produtos, prestação de
serviços ou desenvolvimento de atividades não contempladas em outras categorias;
 industrial: unidade usuária utilizada para o exercício de atividade industrial, conforme definição do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e
 pública: unidade usuária utilizada para o exercício de atividade de órgão ou entidade da administração
direta e indireta, incluindo ainda as seguintes atividades, desde que legalmente identificadas como sem fins
lucrativos: hospital, asilo, orfanato, creche e albergue.
O quadro a seguir indica a distribuição do número de economias, faturamento e volume referentes aos serviços
de abastecimento de água, por categoria de consumidor, considerando a Companhia e a COPANOR em
conjunto:

Categoria

2018
Economias Faturamento Volume

Água (%)
2017
2016
Economias Faturamento Volume Economias Faturamento Volume

Resid. Social

14,9

7,0

14,6

15,1

8,7

14,3

15,1

9,7

14,2

Residencial
Comercial
Industrial
Pública
Total

74,7
8,3
0,7
1,5
100

66,7
13,1
4,1
9,1
100

70,5
7,8
2,2
4,9
100

74,5
8,3
0,7
1,5
100

65,4
12,8
4
9,1
100

70,7
7,9
2,2
4,9
100

74,3
8,4
0,7
1,5
100

63,9
13
4,2
9,2
100

70,4
8,3
2,3
4,8
100

A seguir, é apresentada a distribuição do número de economias, faturamento e volume referentes aos serviços
de esgotamento sanitário, por categoria de consumidor, considerando a Companhia e a COPANOR em
conjunto:
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Esgoto (%)
2018
2017
Categoria
Economias Faturamento Volume Economias Faturamento Volume
12,7
5,1
11,7
12,7
6,4
11,3
Resid. Social
76,5
65,1
71,8
76,4
64,4
72,2
Residencial
9,1
16,7
9,5
9,2
16,3
9,6
Comercial
0,6
4,0
2,0
0,6
3,8
2
Industrial
1,1
9,1
5,0
1,2
9,1
5
Pública
Total
100
100
100
100
100
100

2016
Economias Faturamento Volume
12,6
7,1
11,2
76,4
63,2
71,9
9,2
16,6
10
0,6
4,1
2,1
1,2
9,1
4,8
100
100
100

Faturamento e cobrança
O processamento das faturas é mensal com base no consumo registrado de água nos medidores instalados em
cada imóvel, sendo que as tarifas são determinadas pela ARSAE-MG, conforme descrito no item 7.1 deste
Formulário de Referência.
Os vencimentos das faturas são distribuídos ao longo de cada mês e seu pagamento pode ser efetuado nos
agentes arrecadadores credenciados, que engloba a rede bancária tradicional, lotéricas e estabelecimentos
comerciais, por meio de pagamento de tarifa pela Companhia, por transação efetuada.
No âmbito comercial, são adotados procedimentos de cobrança dos débitos vencidos que envolvem, em uma
sequência cronológica, o envio ao cliente de aviso de débito, a interrupção do abastecimento de água, a
cobrança administrativa e em última instância, a cobrança judicial.
No aspecto contábil, os critérios para reconhecimento de impairment, atualmente aplicados, consideram que
as vendas são pulverizadas entre um grande número de clientes e que o Contas a receber de clientes não possui
um componente significativo de financiamento, ou seja, o faturamento tem vencimento em no máximo 30 dias,
sendo que a Companhia reconhece provisão para perda do valor recuperável das contas a receber de clientes
em montante considerado suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização das contas a receber.
Assim, também, dificuldades financeiras significativas do devedor, probabilidade de o devedor entrar com
pedido de falência ou concordata e falta de pagamento ou inadimplência (devido há mais de 180 dias) são
considerados indicadores de que as contas a receber podem não ser recuperáveis.
A Companhia não reconhece provisão para perdas sobre débitos relativos ao Estado de Minas Gerais, acionista
controlador, tendo em vista o histórico recente de renegociações e celebração de termos de compensação com
dividendos e juros sobre capital próprio. A Administração da Companhia avalia este assunto dependendo dos
fatos e circunstâncias a cada data de reporte.
Quanto aos créditos para com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o repasse dos 4% da arrecadação
líquida, ao Fundo Municipal de Saneamento, fica condicionado a quitação das faturas pela Prefeitura cujos
recursos também são destinados a esse fundo.
Os débitos em atraso são acrescidos de multa de 2,0%, de juros de 0,0166% ao dia, limitada a 0,5% ao mês e
de atualização monetária tendo como base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
O cálculo da inadimplência da Companhia é realizado considerando o saldo acumulado de faturas vencidas
entre 90 e 359 dias, em relação ao faturamento acumulado dos últimos doze meses e resultou no índice de
3,49%, 3,98% e 3,20%, respectivamente, para os exercícios findos em 2018, 2017 e 2016.
Os desafios para a recuperação de débito estão sendo reavaliados constantemente e uma série de medidas vem
sendo tomadas, destacando-se:
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 suspensão imediata do repasse de recursos de qualquer natureza às entidades públicas, municipais, estaduais
e federais que se encontrem em débito com a Companhia;
 suspensão ou compensação de pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços que tenham débitos
referentes à prestação dos serviços de água e/ou esgoto com a Companhia;
 implantação e controle de indicadores de desempenho específicos de inadimplência;
 envio de documentos de cobrança, tais como ofícios e cartas diversas às prefeituras municipais e órgãos
públicos inadimplentes;
 redução de vazão e corte seletivo do abastecimento de água em imóveis públicos municipais; e
 desenvolvimento de estratégias para controle de volume a ser distribuído a certas categorias de clientes em
situação de débito.
A Companhia acredita que a proibição de inscrição dos usuários inadimplentes nos serviços de proteção ao
crédito, conforme Lei Estadual nº 18.309/2009 (Lei de criação da ARSAE-MG), associado à vinculação dos
débitos aos usuários e não aos imóveis, conforme determina a Resolução ARSAE-MG nº 040/2013 (Resolução
que estabelece as condições gerais para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário) contribuem para o aumento da inadimplência.
A Companhia informa que não utiliza empresas controladas, coligadas, controladoras diretas ou indiretas ou
de propriedade do acionista controlador no processo de distribuição.
Particularmente em relação aos clientes do setor público e visando a redução da inadimplência, a Companhia
instituiu o Programa de Descontos Progressivos Companhia (PDPC), que concede aos respectivos municípios
descontos de até 50,0% no valor de suas tarifas, caso suas faturas de água e esgoto sejam devidamente pagas
até a data de vencimento. Os descontos são concedidos de acordo com uma escala progressiva, computada mês
a mês, sendo 10,0% de desconto a partir do primeiro mês de pagamento em dia, 20,0% de desconto a partir do
7º mês de pagamento em dia, 30,0% de desconto a partir do 13º mês de pagamento em dia, 40,0% de desconto
a partir do 19º mês de pagamento em dia e 50,0% de desconto a partir do 25º mês de pagamento em dia. A
partir de 2018, com a autorização da Diretoria Executiva, o desconto para clientes públicos municipais passou
a ser de 50% já no primeiro mês de adimplência, como forma de incentivo ao pagamento. Caso o município
fique inadimplente por 02 (dois) meses consecutivos perderá o benefício, que somente poderá ser computado
novamente a partir do próximo pagamento realizado em dia. Tal Programa tem possibilitado aumentar
gradativamente o recebimento dos valores à Companhia devidos pelo poder público.
Em fevereiro de 2016, foi revisada a Política de Ações de Cobrança para Clientes Especiais como prefeituras,
hospitais, entidades filantrópicas, órgãos públicos estaduais e federais e grandes contas especiais e
condominiais, estabelecendo condições especiais para recuperação dos débitos das referidas entidades. A
Companhia dispõe, também, de uma Política de Ações de Cobrança para prefeituras em débito.
Em 2018, visando reduzir a inadimplência, foram realizados encontro de contas e/ou negociações de dívidas
com hospitais, prefeituras e com o Estado de Minas, dentre outros.
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c. características dos mercados de atuação, em especial:

i. Participação em cada um dos mercados
A Companhia opera apenas no Estado de Minas Gerais e chegou ao final de 2018 como concessionária para
prestação de serviços de água em 638 municípios e de esgotamento sanitário em 307 municípios.
Desse total, a Companhia operava os serviços de abastecimento de água em 629 municípios e os de esgoto em
257 municípios. Abaixo mapa que mostra as concessões detidas pela Companhia em dezembro de 2018:
Participação da Companhia e COPANOR no Estado de Minas Gerais

ii. Condições de competição nos mercados
A atividade de saneamento pressupõe a condição de monopólio natural na região concedida, devido à
necessidade de conexão das instalações individuais de cada consumidor às estações de tratamento da
Companhia, por meio das redes de distribuição e coleta, o que limita a concorrência no segmento de atuação
da Companhia no atendimento direto ao consumidor final.
A prestação desses serviços depende de outorgas específicas concedidas pelo poder público. As outorgas nos
municípios onde a Companhia opera antes da vigência da Lei Federal nº 11.445/2007 ocorreram por meio de
Contratos de Concessão. Após a referida Lei, a formalização tem ocorrido por meio da celebração de Contratos
de Programa. Entretanto, em caso de interesse de ordem pública, por encampação, por descumprimento
contratual e por caducidade, esses contratos poderão ser rescindidos pelo poder concedente unilateralmente,
com indenização pelos investimentos ainda não amortizados. Dessa forma, os municípios podem ser
considerados como concorrentes da Companhia.
Outro possível concorrente pelo mercado, considerando que existem municípios que têm contratos a vencer,
são as empresas privadas que atuam no setor de saneamento. Entretanto, a Companhia não é capaz de nomear
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as empresas privadas que atuam no setor de saneamento básico, tendo em vista que, em casos recentes, por
exemplo, tais empresas têm sido fundadas para a prestação dos serviços especificamente para uma localidade,
via consórcios entre agentes privados do setor de construção civil e engenharia ambiental. Além disso, pelo
fato das concessões da Companhia terem prazos longos, normalmente de 30 anos, não é possível prever com
precisão quais os players que poderão concorrer com a Companhia em contextos futuros.
Outro elemento importante para a compreensão dessa limitação é o fato de que no setor de saneamento não há
viabilidade econômica e/ou operacional para a atuação, em um mesmo município, de mais de uma
concessionária, pois conforme citado, trata-se de monopólio natural. Adicionalmente, os serviços públicos e
essenciais de saneamento são objeto de concessões públicas, normatizados pela Lei Federal nº 11.445/2007,
que define as diretrizes para o saneamento básico, incluindo a delegação da regulação operacional e econômica
às agências estaduais.
Em conformidade com a Lei Federal nº 11.445/2007 (Lei do Saneamento), a Lei Estadual nº 18.309/2009 criou
a ARSAE-MG, conferindo-lhe a competência para definir as tarifas e as condições da prestação dos serviços
para suas reguladas, dentre elas a COPASA MG. Essa Lei Estadual ainda determinou que alguns itens de
despesas incorridas na prestação dos serviços sejam considerados como não administráveis, portanto as
variações de preços são repassadas diretamente ao consumidor. Dentre as despesas não administráveis,
normatizada por meio da Resolução ARSAE-MG nº 003/2011, encontram-se os impostos e taxas incorridos
na prestação dos serviços. Nesse sentido, benefícios fiscais ou subsídios concedidos pelo Fisco Federal,
Estadual ou Municipal às concessionárias não implicam em ganhos econômicos, visto seus efeitos serão
repassados às tarifas definidas pelo Regulador.
Em dezembro de 2018, foi republicada a Medida Provisória 868 (antes MP 844), que altera o marco do
saneamento básico no país. Considerando que em 30.04.2019 essa MP se encontrava em tramitação não é
possível, neste momento, avaliação dos impactos para a Companhia, no que se refere à concorrência.

d. eventual sazonalidade
O faturamento da Companhia é decorrente de aplicação de tarifa fixa e de tarifa variável, que é calculada em
função do volume de água consumido por cada cliente. Conforme descrito no item 10.2 deste Formulário de
Referência, as receitas da Companhia são afetadas pela disponibilidade de água nos mananciais que são
utilizados para o abastecimento da população. Se o nível dos mananciais utilizados em uma unidade de
produção estiver abaixo do considerado ideal, pode haver a necessidade de adoção de medidas de incentivo à
redução voluntária no consumo ou de restrição de consumo (rodízio ou racionamento).
Adicionalmente, ao longo do ano, as variações climáticas interferem nos volumes consumidos, sendo que a
maior demanda de água normalmente é observada durante o verão e a menor demanda ocorre durante o
inverno. O faturamento da Companhia varia também em função da região geográfica e da categoria de
consumidor a que pertence o cliente.
O faturamento mensal da Companhia é influenciado, ainda, pelo período de consumo, que corresponde à
quantidade média de dias entre a leitura inicial e final para apuração do consumo faturado.
Desta forma, considerando a imprevisibilidade dos fatores acima descritos, em especial, a disponibilidade
hídrica, a Companhia não divulga os impactos da sazonalidade sobre as contas do exercício.
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e.

principais insumos e matérias primas, informando:

(i)
descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle
ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável
O principal insumo utilizado no processo produtivo é a água. As principais informações sobre esse insumo
encontram-se destacadas no item 7.3.a deste Formulário de Referência - “Características do processo de
produção”.
A aquisição de bens e serviços, como por exemplo, produtos químicos e materiais de construção, se dá por
meio de licitação, com base na legislação aplicável, que orienta os procedimentos de seleção, contratação e
gestão de fornecedores e prestadores de serviços pelos órgãos e entidades públicas. Adicionalmente, essas
relações são orientadas por critérios técnicos e profissionais, respeitando as leis e as normas vigentes, visando
o atendimento das necessidades da organização, bem como dos fornecedores.
Para os produtos químicos destinados ao tratamento de água e os reagentes destinados aos laboratórios de
controle de qualidade da água e do esgoto sanitário, existe regulamentação específica, sendo que alguns deles
são controlados pela Polícia Federal.
A COPASA MG exige, em todos os seus processos licitatórios para aquisição de bens e serviços, a
comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e a apresentação de declaração de que não emprega
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de que não emprega menor de 16 anos, salvo
sob a condição de aprendiz e, neste caso, que seja a partir de 14 anos, em conformidade com a legislação
pertinente. Conforme condição estabelecida na Lei Federal nº 12.440/2011 e Lei Federal nº 13.303/2016,
exige-se ainda a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, o que também contribui para
inibir a contratação de empresas que empregam pessoas em situação de trabalho degradante ou forçado. Esses
documentos são verificados na fase de habilitação do processo licitatório pelas Comissões de Licitações e
Pregoeiros. Em 2018, foram registrados 4.312 contratos nas modalidades de pregão, inexigibilidade, registro
de preços e dispensa de licitação, para atendimento às demandas de custeio, investimento e crescimento
vegetativo.
São incluídos nos contratos firmados com os fornecedores cláusula referente à Legislação Anticorrupção, bem
como anexado aos mesmos o Código de Conduta Ética, que traduzem valores e princípios institucionais, com
o objetivo de envolver e comprometer os contratados com às diretrizes da Empresa. Os valores e princípios
estão ligados à agilidade, à qualidade, à manutenção da imagem da COPASA MG, à segurança dos empregados
e ao uso sustentável do meio ambiente. Para assegurar que esses requisitos contratuais sejam cumpridos, os
empreendimentos são submetidos à fiscalização diária e/ou semanal e dependendo do porte da obra, também
são realizados eventos específicos contemplando a participação de empregados das empresas contratadas,
quando são realizadas palestras com foco na responsabilidade socioambiental, saúde das pessoas e segurança
do ambiente de trabalho.
Em 2018, o Sistema de Cadastro da Companhia passou a contar com um programa para bloqueio de
fornecedores que não apresentarem movimentação junto à COPASA MG por um período superior a 02 (dois)
anos. Dessa forma, dos 59,6 mil fornecedores atualmente cadastrados, 18,6 mil estão na situação de ativos e
4,0 mil apresentaram documentação para participação nos processos de Pregão Eletrônico.
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(ii)

eventual dependência de poucos fornecedores

Energia Elétrica
O fornecimento de energia elétrica é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que define
os preços e demais condições estabelecidas para a prestação desse serviço. Aproximadamente 95% da energia
utilizada pela COPASA MG é adquirida da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).
O quadro a seguir demonstra os gastos com energia elétrica e os percentuais em relação aos custos e despesas
da Companhia:
Especificação
Valor (R$ mil/ano)
% sobre os custos e despesas operacionais

2018

2017

2016

432.233

403.811

383.092

13,0%

12,8%

12,0%

Material de Tratamento
Parte dos produtos químicos utilizados pela COPASA MG no processo de tratamento de água têm poucos
fornecedores, sendo que alguns deles, inclusive, são importados. Os insumos cloro a granel, cloro líquido,
hidróxido de sódio e substrato enzimático, cujos gastos representam cerca de 0,5% dos custos dos serviços
vendidos, despesas com vendas e administrativas totais da Companhia, possuem número limitado de
fornecedores, sendo que a Companhia tem buscado ampliar a participação de concorrentes.

(iii)

eventual volatilidade em seus preços

A COPASA MG tem como prática a gestão de estoques com objetivo de criar estoques preventivos e
estratégicos de materiais suficientes para 03 (três) meses e evitar compras imprevistas, buscando dessa forma
não ficar sujeita à volatilidade de preços de seus fornecedores, especialmente no que se refere aos produtos
químicos, que são sujeitos à variação cambial. Contudo, a compra de tais materiais não representa valor
significativo nos custos totais da Companhia.
A partir do segundo trimestre de 2018, houve uma grande volatilidade de preços, em função da instabilidade
política, da variação do frete, dos custos com energia elétrica e do aumento no preço do petróleo. Essas
variáveis trouxeram dificuldade nas aquisições e aumento de até 45% nos preços de insumos utilizados na
produção de água e no tratamento de esgoto.
Cabe ressaltar, ainda, que variações nos preços da energia elétrica, materiais de tratamento, combustíveis e
lubrificantes, telecomunicações, assim como os impostos e taxas incidentes sobre as receitas são repassadas à
tarifa, conforme regras regulatórias em vigor.
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7.4.

Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total do
emissor, informando:

a. montante total de receitas provenientes do cliente
No exercício social encerrado em 31.12.2018 não existiam clientes que, individualmente, fossem
responsáveis por mais de 10% da receita líquida da Companhia.

b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente
No exercício social encerrado em 31.12.2018 não existiam clientes que, individualmente, fossem
responsáveis por mais de 10% da receita líquida da Companhia.
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7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor, comentando
especificamente:

a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de
relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações.
As atividades de saneamento básico, pela sua importância, foram objeto de regulamentação constitucional, que
definiu a competência dos entes federados para tratar do assunto.
Assim, o art. 23 da Constituição da República estabeleceu como competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a melhoria nas condições de saneamento básico, que inclui os serviços
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Em harmonia com o texto da Constituição Federal, a Constituição do Estado de Minas Gerais reconhece a
competência do Estado, para, de forma comum à União e aos Municípios, promover programas de saneamento
básico, atentando-se, porém, para a realidade do Estado de Minas Gerais.
A legislação mineira, preexistente às Constituições Federal e Estadual, já havia autorizado, na década de 1960,
a criação da Companhia, para planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar diretamente, no
território do Estado, serviços urbanos de água potável e esgotos sanitários, mediante convênio com os
municípios.
Dessa forma, desde aquela época, até o advento da Constituição de 1988, as atividades de saneamento se
desenvolveram em um ambiente de regulação.
Contudo, foi com a Lei dos Consórcios Públicos (Lei Federal n° 11.107/2005) e com a Lei do Saneamento
Básico (Lei Federal n° 11.445/2007) que se alcançaram grandes avanços no aspecto da regulação federal e
estadual sobre as atividades de saneamento básico. A seguir detalhes dessas Leis:

Lei dos Consórcios Públicos (Lei Federal n° 11.107/2005)
O regime jurídico da gestão associada de serviços públicos, previsto no artigo 241 da Constituição Federal, e
regulamentado pela Lei dos Consórcios Públicos prevê os princípios e condições da gestão associada,
viabilizando o estabelecimento de colaboração entre os entes federativos (a União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios).
A Lei dos Consórcios Públicos, regulamentada pelo Decreto Federal n° 6.017/2007, detalha as condições de
estabelecimento da gestão associada e da celebração do Contrato de Programa. A legislação federal dos
consórcios públicos introduziu importantes mudanças no relacionamento entre os municípios, os estados e as
empresas prestadoras de serviços públicos de saneamento, vedando a essas últimas o exercício das atividades
de planejamento, fiscalização e regulação, inclusive tarifária, dos serviços e criando o Contrato de Programa,
para a contratação de entidades sob o controle acionário de um dos entes federativos, mediante dispensa de
licitação, de acordo com a Lei Federal n° 8.666/1993, e atendimento à legislação de concessões, no que couber.

PÁGINA: 137 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

Lei do Saneamento Básico (Lei Federal n° 11.445/2007)
A Lei de Saneamento Básico estabeleceu as diretrizes nacionais para a prestação de serviços de saneamento,
fixou os direitos e obrigações dos entes federativos titulares, o exercício das competências regulatórias,
fiscalizatórias e de planejamento, as formas e condições gerais de contratação da prestação e exigiu a criação
de normas e entidade reguladora, dentre outras providências. Estabeleceu também, as diretrizes da política
federal e determinou a implementação de políticas públicas de gestão e financiamento, compatíveis com os
custos do setor de saneamento, em substituição ao modelo do PLANASA.
A referida norma caracterizou-se por propiciar a adoção de soluções técnicas e processos adequados às
peculiaridades locais dos serviços de cada ente federativo e por facilitar a recíproca cooperação técnica e
administrativa.
Entre seus princípios fundamentais destacam-se: universalização, segurança, qualidade, regularidade,
integralidade, eficiência e sustentabilidade econômica, transparência das ações, controle social e articulação
com as demais políticas correlatas ao setor. Destaca-se ainda, a utilização de tecnologias considerando a
capacidade de pagamento dos usuários e a integração de infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos
recursos hídricos.
Conforme a Constituição Federal, artigos 23 e 30, compete aos Municípios a concessão do serviço público de
saneamento básico. A titularidade dos serviços de saneamento não foi definida pela Lei de Saneamento Básico.
O referido diploma disciplinou o exercício da titularidade dos serviços, determinando o planejamento e a
elaboração do plano de saneamento, exclusivamente pelo titular. Exigiu, ainda, a edição de normas de
fiscalização e regulação, definindo a política tarifária, estabelecendo os direitos e deveres dos usuários e
prestadores, criando mecanismos de controle social e de avaliação da eficiência e eficácia dos serviços, além
da indicação de entidade reguladora responsável pelo exercício dessas atividades, as quais poderão ser
delegadas a outros entes federativos em regime de gestão associada.
A Lei de Saneamento Básico definiu, também, (i) a prestação regionalizada dos serviços, quando um único
prestador de serviços atua em vários municípios, contíguos ou não, com uniformidade de fiscalização e
regulação, inclusive tarifária e compatibilidade de planejamento e (ii) a prestação interdependente, quando
mais de um prestador executa atividades interdependentes (etapas de serviço) devendo os prestadores regular
sua relação por contrato.
A entidade de regulação é competente para definir a concessão de subsídios como instrumento de política
social para garantir a universalização dos serviços de saneamento básico, especialmente com relação à
população de baixa renda.
Os subsídios podem ser diretos, por meio de redução de tarifas, ou indiretos, dependendo das características
dos beneficiários e da origem dos recursos.
Os serviços de saneamento, de acordo com a definição da referida Lei, poderão ser interrompidos pelo
prestador, entre outras hipóteses, em caso de inadimplência por parte do usuário, após notificação formal.
Após a Lei Federal nº 11.107/2005 e a Lei Federal nº 11.445/2007, o entendimento do Poder Judiciário de que
os contratos de concessão para serviços de saneamento básico possuíam natureza de convênio entre entes
públicos (Estados e Municípios) foi positivado, passando os novos contratos da Companhia a serem Contratos
de Programa, após convênio de cooperação entre os entes públicos. Além disso, a Lei Federal nº 11.107/2005
alterou o artigo 24, inciso XXVI da Lei Federal nº 8.666/2003, de modo que os contratos de concessão e de
programa da Companhia são dispensados de licitação.
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A Entidade Reguladora Estadual: ARSAE MG
Os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Companhia são
regulados pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do
Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG. Essa Agência foi criada pela Lei Estadual nº 18.309/2009, atendendo
as demandas atribuídas pela Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento básico.
As competências da ARSAE-MG, visando ao cumprimento das finalidades, encontram-se detalhadas a seguir:
i. supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação específica
relativa ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário;
ii. fiscalizar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, incluídos
os aspectos contábeis e financeiros e os relativos ao desempenho técnico-operacional;
iii. expedir regulamentos de ordem técnica e econômica, visando ao estabelecimento de padrões de qualidade
para a prestação dos serviços, a otimização dos custos, a segurança das instalações, e o atendimento aos
usuários.
iv. celebrar convênio com Municípios que tenham interesse em se sujeitar à atuação da ARSAE-MG;
v. estabelecer o regime tarifário, de forma a garantir a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômicofinanceiro da prestação dos serviços;
vi. analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro da prestação dos serviços;
vii. participar da elaboração e supervisionar a implementação da Política Estadual de Saneamento Básico e
do Plano Estadual de Saneamento Básico;
viii. elaborar estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros do Estado em obras e serviços de
distribuição de água e de esgotamento sanitário;
ix. promover estudos visando ao incremento da qualidade e da eficiência dos serviços prestados e do
atendimento a consultas dos usuários, dos prestadores dos serviços e dos entes delegatários;
x. aplicar sanções e penalidades ao prestador do serviço, quando, sem motivo justificado, houver
descumprimento das diretrizes técnicas e econômicas expedidas pela ARSAE-MG;
xi. celebrar convênios e contratos com órgãos e entidades internacionais, federais, estaduais e municipais e
com pessoas jurídicas de direito privado, no âmbito de sua área de atuação;
xii. manter serviço gratuito de atendimento telefônico para recebimento de reclamações dos usuários, para
efeito do disposto no art. 3º da Lei Estadual nº 18.309/2009, sem prejuízo do estabelecimento de outros
mecanismos em regulamento da ARSAE-MG;
xiii. elaborar e aprovar seu regimento interno, o qual estabelecerá procedimentos para a realização de
audiências e consultas públicas, para o atendimento às reclamações de usuários e para a edição de regulamentos
e demais decisões da agência; e
xiv.

administrar seu quadro de pessoal, seu patrimônio material e seus recursos financeiros.
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Conforme a Lei Estadual nº 18.309/2009, o prestador de serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, sujeito à regulação e à fiscalização da ARSAE-MG, possui como obrigações:
i. prestar serviços de acordo com as condições e os padrões estabelecidos na legislação pertinente e no
respectivo instrumento de delegação, em especial quanto aos padrões de qualidade, à conservação dos bens
consignados para a prestação, à universalização do atendimento e à eficiência dos custos;
ii. elaborar e apresentar à ARSAE-MG, Plano de Exploração dos Serviços, definindo as estratégias de
operação, a previsão das expansões e os recursos previstos para investimento;
iii. resguardar o direito dos usuários à prestação adequada do serviço;
iv. atender aos usuários em conformidade com padrões de sociabilidade e eficiência, prestar-lhes as
informações solicitadas e tomar as providências cabíveis no seu âmbito de atuação;
v. oferecer, gratuitamente, serviço específico, por meio presencial e telefônico, e por outro meio que se fizer
necessário, para o eficiente e fácil atendimento das reclamações dos usuários;
vi. apresentar à ARSAE-MG, na forma e na periodicidade definidas pela entidade, relatório das reclamações
dos usuários e manter os respectivos registros à disposição da ARSAE-MG;
vii. cumprir as normas regulamentares emitidas pela ARSAE-MG, inclusive quanto ao atendimento ao
usuário;
viii. realizar os investimentos necessários à execução dos planos de expansão, à manutenção dos sistemas e
à melhoria da qualidade da prestação dos serviços, nos termos da legislação aplicável;
ix. publicar, na periodicidade e na forma definidas pela ARSAE-MG, informações gerais e específicas sobre a
prestação e a qualidade dos serviços, as ocorrências operacionais relevantes, os investimentos realizados e
outras informações que se fizerem necessárias;
x. atender aos pedidos de informações e de esclarecimentos, formulados pela ARSAE-MG, sobre aspectos
relacionados com a prestação dos serviços;
xi. promover as medidas necessárias para a ligação dos domicílios e estabelecimentos às redes de água e de
esgotos, a medição dos volumes consumidos e o faturamento dos serviços prestados, nos termos das normas
aplicáveis;
xii. propor à ARSAE-MG mudanças e ajustes no Plano de Exploração dos Serviços, com base na experiência
na operação dos sistemas e nas tendências verificadas na expansão física e demográfica de sua área de atuação;
xiii. fiscalizar as instalações e as formas de utilização dos serviços pelos usuários, orientando-os no caso de
mudanças e aplicando as sanções cabíveis; e
xiv.

cobrar dos usuários pela prestação dos serviços, aplicando aos inadimplentes as sanções cabíveis.

Se, no âmbito da competência de fiscalização da ARSAE-MG, a referida Agência verificar irregularidade
operacional, ela poderá abrir processos administrativos solicitando a suspensão da obrigação do consumidor
de pagar as tarifas pelos serviços prestados irregularmente, bem como a devolução da tarifa paga ao
consumidor. Em 31.12.2018, a Companhia era parte ré em 03 (três) processos administrativos em andamento
junto à ARSAE-MG, decorrentes de fiscalização de irregularidades operacionais nas atividades da Companhia
nos municípios de Betim, Coronel Fabriciano e Salinas, em razão dos quais a Agência impôs devolução de

PÁGINA: 140 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

valores aos consumidores, no valor histórico de R$33,6 milhões, sendo que o saldo devedor, em 31.12.2018,
era de R$2,5 milhões.
As informações sobre revisão e reajustes tarifários encontram-se detalhados no item 7.1 deste Formulário de
Referência.
Concessões e Contratos de Programa
A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário depende de outorgas
específicas pelo poder público. As concessões dos municípios operados pela Companhia são outorgadas por
meio da celebração de Contratos de Programa, e anteriormente à Lei Federal n° 11.445/2007, Contratos de
Concessão.
A Companhia possuía, em dezembro de 2018, concessões para prestação de serviços de água em 638
municípios e para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário em 307 municípios.
Tais contratos são firmados com cada município e, normalmente, tem a duração de 30 anos, sendo todos os
contratos bastante similares em termos de direitos e obrigações do concessionário e do poder concedente.
Dentre as principais cláusulas desses contratos destacam-se:
i. adesão à ARSAE-MG como agência reguladora e fiscalizadora dos serviços;
ii. adesão ao sistema tarifário da Companhia, tendo como base a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro da Companhia, considerando tanto os investimentos efetuados como sua estrutura de custos e
despesas; e
iii. indenização pelos ativos não depreciados/amortizados ao final da concessão.
A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Belo Horizonte
foi formalizada por meio do Convênio de Cooperação assinado em 13.11.2002, à época do término da
concessão entre a Companhia e esse Município. O objetivo desse Convênio é a gestão compartilhada dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assegurando à Companhia a continuidade da
prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Belo Horizonte até 2034.
Esse Convênio de Cooperação foi celebrado antes da Lei do Saneamento, que estabelece as diretrizes nacionais
para saneamento básico, de modo que suas cláusulas permanecerão vigentes até o término do período acordado.
Uma das suas cláusulas estabelece que tal Convênio perderá a eficácia na hipótese de o Estado de Minas Gerais
deixar de deter o controle acionário e o poder de gestão sobre a Companhia. Entretanto, para que o Estado de
Minas Gerais deixe de ter o controle sobre a Companhia, deverá ser realizado um referendo popular, assim
como aprovação de uma lei com tal autorização pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
(ALMG), nos termos do inciso II do §4º e do §17 do artigo 14 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
De acordo com tal convênio, cabe à Companhia, dentre outras atribuições: gerir e operar os serviços de
saneamento básico de interesse comum metropolitano e do Município de Belo Horizonte; executar obras de
ampliação dos sistemas, conforme necessárias; executar a gestão comercial integrada dos serviços de
saneamento básico do Município de Belo Horizonte. Além disso, a Companhia assumiu parte dos custos do
Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e dos Córregos em Leito Natural de
Belo Horizonte (DRENURBS), de interesse do Município, a título de custo do Direito de Exploração da
Concessão de Belo Horizonte, com valor inicialmente contratado de R$170 milhões, com atualização pelo
IPCA.
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O Convênio prevê que findo o seu prazo ou extinto o contrato, tendo em vista o caráter essencial dos serviços
prestados pela COPASA MG, fica assegurada à Companhia a gestão e operação dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário enquanto não ocorra a renovação do Convênio de Cooperação com a
Companhia, ou novo contrato firmado com outro prestador de serviço de saneamento.
Ao final do Convênio de Cooperação, caso não seja formalmente firmada a prestação de serviços com a
Companhia, o Município de Belo Horizonte deverá efetuar o integral pagamento dos valores, apurados em
avaliação, de bens incorporados ao patrimônio da Companhia, previamente à transferência das atribuições e
responsabilidades previstas no Convênio de Cooperação com o Município de Belo Horizonte para o novo
prestador ou concessionário.
Conforme previsto no Convênio de Cooperação entre a Companhia e o Município de Belo Horizonte, a
Companhia repassa para o Fundo Municipal de Saneamento (FMS), mensalmente, 4,0% da arrecadação líquida
proveniente dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade de Belo Horizonte. Tais
recursos são utilizados em obras relacionadas ao meio ambiente, dentre aquelas constantes de relação de obras
prioritárias e de interesse comum elaborada, em conjunto, pela Companhia e o Município. Adicionalmente, as
faturas de água e esgoto dos órgãos municipais vinculados à Prefeitura de Belo Horizonte são quitadas
mediante a transferência de valores para o FMS.

b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental
e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de
proteção ambiental
A Companhia tem o compromisso de promover a melhoria da qualidade de vida das comunidades por meio da
prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, compatibilizando suas atividades com
a preservação do meio ambiente, dentro dos conceitos do desenvolvimento sustentável e apoiada nos seguintes
princípios:
 atender à legislação e às normas ambientais relativas à preservação do meio ambiente e desenvolver um
trabalho constante para o seu aperfeiçoamento;
 desenvolver procedimentos para a avaliação do desempenho ambiental dos seus sistemas produtivos,
buscando o aprimoramento contínuo de seus processos;
 reduzir os impactos ambientais e prevenir a poluição em todos os seus processos, produtos e serviços;
promover a implantação e a sustentação de um Sistema de Gestão Ambiental na Companhia;
 atuar, em conjunto com a comunidade e instituições federais, estaduais e municipais, nas bacias
hidrográficas de interesse da Companhia, em busca da recuperação e da preservação de mananciais;
 promover a comunicação entre a Companhia, acionistas, fornecedores, clientes, órgãos governamentais e a
comunidade para motivar e disseminar ações responsáveis de conservação e defesa do meio ambiente;
 promover e manter, de forma constante, programas educacionais que visem ao comportamento adequado
com relação ao meio ambiente; e
 documentar e implementar sua Política Ambiental, divulgando-a para todos os setores da sociedade,
avaliando, revisando e atualizando periodicamente seus objetivos e metas.
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Em 2018 foram investidos, pela Controladora, R$357 milhões em coleta e tratamento de esgoto. Em 2017 e
2016 foram investidos R$252 milhões e R$218 milhões em coleta e tratamento de esgoto, respectivamente.
Legislação ambiental
A implantação e operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário estão sujeitas a um
conjunto de leis, decretos, regulamentos e resoluções federais, estaduais e municipais relativas à proteção do
meio ambiente. O descumprimento dessas leis e regulamentos pode resultar na aplicação de sanções de
natureza penal e administrativa.
A Lei Federal nº 9.605/1998, alterada pela Lei Federal nº 9.985/2000 estabelece sanções penais e
administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente. Nos termos da Lei Federal nº 9.605/1998, as
pessoas físicas (incluindo, entre outros, no exercício de suas funções, os administradores e gerentes de pessoas
jurídicas) e as pessoas jurídicas que pratiquem atos considerados crimes ambientais poderão sofrer penas de
natureza criminal que abrangem, no primeiro caso, penas de multa, restritivas de direitos e privativas de
liberdade, e, no segundo caso, penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade.
A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece as diretrizes para os serviços de saneamento básico, de modo a
especificar quais são as prestações que fazem parte do conjunto de serviços de tal categoria. A atividade de
saneamento básico, dentre outros fatores, deverá incorporar a articulação com as políticas de desenvolvimento
urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de
promoção da saúde e outras de relevante interesse social, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para
as quais o saneamento básico seja fator determinante.
Regularização ambiental
O Licenciamento Ambiental é o procedimento administrativo por meio do qual o órgão ambiental competente
autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de
recursos, efetiva ou potencialmente poluidoras e aquelas capazes de causar degradação ambiental. Projetos
com significativo impacto ambiental estão sujeitos a estudos específicos elaborados por equipes
multidisciplinares, que apresentam uma série de recomendações voltadas a evitar, mitigar ou compensar tais
impactos. Tais estudos são submetidos à análise e aprovação dos órgãos ambientais.
A Companhia possuía, em 31.12.2018, 43% das ETAs licenciadas. As 57% unidades restantes estão com a
regularização ambiental pendente, seja em processo de preparação de documentação e adequações
administrativas/operacionais, seja com processo já em andamento nos órgãos ambientais.
Na mesma data, 80% das ETEs encontravam licenciadas. Os 20% restantes encontravam-se em análise interna
(em preparação de documentação e/ou adequações administrativas/operacionais para encaminhamento dos
processos ao órgão ambiental) ou com processo em andamento nos órgãos ambientais.
A Política Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais foi instituída pela Lei Estadual nº 13.199/1999, que
também criou o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, como parte integrante dos Recursos
Naturais do Estado, nos termos da Constituição Estadual e na forma da legislação federal aplicável. A referida
norma define as diretrizes básicas para o uso dos recursos hídricos do Estado, de acordo com a Constituição
Estadual.
Entre os instrumentos estabelecidos nesta Política, está a emissão da outorga de direito de uso dos recursos
hídricos por parte da autoridade pública competente, para a implantação de qualquer empreendimento que
demande a utilização de tais recursos, superficiais ou subterrâneos (seja para a captação ou lançamento de
efluentes), e a execução de obras ou serviços que alterem seu regime, qualidade ou quantidade. O Decreto
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Estadual nº 41.578/2001 disciplina o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de que tratam
os artigos 17 a 22 da Lei Estadual nº 13.199/1999.
No entanto, a Companhia não possui outorgas para todos os usos de recursos hídricos, o que pode afetar
adversamente seus negócios e sua receita operacional. Os usos não outorgados ou o não atendimento aos
limites outorgados estão sujeitos a sanções administrativas (suspensão ou revogação) e autuações ou multas
por parte dos órgãos gestores, conforme descrito no item 4.1 – “Descrição dos fatores de risco” deste
Formulário de Referência.
Em 31.12.2018, do conjunto de captações superficiais e subterrâneas da Companhia, 69% encontravam-se
regulares em termos de processo de outorgas. As 31% restantes encontravam-se em análise interna (visando
solucionar as pendências para encaminhamento das solicitações de outorga) ou com os processos de
regularização já em análise por parte órgãos ambientais.
Gerenciamento de Resíduos Sólidos
A Companhia iniciou a prestação de serviços de recebimento, tratamento e disposição final de resíduos em
2017 no município de Varginha. O aterro sanitário foi construído, licenciado e é operado pela COPASA MG,
de acordo com as normas e procedimentos ambientais aplicáveis a essa atividade.
A principal alternativa de destinação final ambientalmente adequada para os resíduos gerados em ETEs
operadas pela Companhia tem sido a disposição em aterros sanitários e em aterros instalados na própria área
das ETEs.
A Companhia está sujeita à responsabilização nas esferas cível, administrativa e criminal no caso de eventual
decorrência de contaminação de solo e da água subterrânea, desde que haja relação entre eventual dano e o
exercício da sua atividade.
Pró Mananciais
A COPASA MG instituiu, em janeiro de 2017, o Programa Pró-Mananciais que objetiva a proteção e
recuperação das microbacias hidrográficas e áreas de recarga dos aquíferos, cujos mananciais servem para a
captação dos sistemas de abastecimento público de água operados pela Companhia, por meio de ações e
estabelecimento de parcerias, que visem a melhoria da qualidade e quantidade das águas, favorecendo a
sustentabilidade ambiental, econômica e social.
Os objetivos específicos foram estabelecidos considerando as especificidades de cada uma delas:
1. Sistematizar e reestruturar as ações de proteção de mananciais superficiais e subterrâneos;
2. Articular com os programas da Companhia de educação ambiental “Ampliando Horizontes” e de mudanças
climáticas de maneira a promover ações e iniciativas socioambientais de forma integrada visando o
envolvimento das comunidades da microbacia;
3. Reforçar, a partir das ações de educação ambiental, a importância dos serviços de saneamento como
atividades essenciais à saúde, à vida e ao ambiente;
4. Assegurar maior efetividade no plantio, manutenção e preservação da vegetação, em especial daquelas
localizadas no entorno das áreas de proteção de mananciais;
5. Contribuir para a expansão e consolidação das áreas verdes plantadas e preservadas;
6. Promover práticas de agroecologia e de uso do solo sustentáveis;
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7. Estruturar as ações e projetos, que visem preservar e recuperar a qualidade e quantidade das águas, tendo a
bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão;
8. Ampliar o processo de monitoramento e avaliação das condições da bacia;
9. Aprimorar o relacionamento com a comunidade atendida;
10. Propor parcerias com instituições públicas, privadas e com a sociedade civil organizada para implantação
das atividades previstas neste programa;
11. Proporcionar espaços e estimular a troca de saberes com vistas a uma cultura de sustentabilidade;
12. Agregar esforços e recursos às iniciativas e competências locais existentes quanto à melhoria dos aspectos
socioambientais da bacia;
13. Implementar e fortalecer, quando existente, iniciativas de vigilância e de prevenção e combate a incêndios,
em cada microbacia, com a participação da comunidade;
14. Adquirir áreas de proteção de mananciais, quando necessário; e
15. Transformar, para melhor, a realidade das bacias onde a Companhia atua, em conjunto com as comunidades
e parceiros.
As ações do Pró-Mananciais abrangiam, em dezembro de 2018, 161 municípios, envolvendo participantes
representantes de entidades municipais, estaduais, federais, sociedade civil, empresas e outros.
Em 2018, foram executados 443 mil metros de cerca, plantadas cerca de 166 mil mudas de espécies nativas,
treinadas 660 pessoas, entre empregados da COPASA MG e representantes de entidades municipais, estaduais,
federais, sociedade civil e empresas. Foram também implantadas bacias de captação de água de chuva
(bolsões), terraceamentos e, através de convênios firmados com as prefeituras, executadas adequações em
estradas vicinais.
Programa Chuá de Educação Sanitária e Ambiental
O Programa Chuá realiza, há mais de 30 anos, palestras de sensibilização (saúde e saneamento) e visitas às
ETAs com público escolar, sob demanda das escolas.
A partir de 2018, nos municípios inseridos no Programa Pró-Mananciais, foi introduzido o Chuá
Socioambiental, que pode ser traduzido como uma ação do Programa Chuá de Educação Sanitária e Ambiental.
A abordagem promove a prática de atividades sustentáveis alinhadas às práticas voltadas para a conservação
e recuperação dos mananciais. O conteúdo ecopedagógico estimula a reflexão por meio de diálogos interativos
que têm como tema: ciclo da água e do saneamento, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), bacia
hidrográfica, saúde e saneamento, direito de acesso à água limpa, conflitos pelo uso da água, proteção e
recuperação de mananciais. As ações de educação ambiental são promovidas por meio das atividades da
Gincana Chuá Socioambiental que favorecem as trocas solidárias e de saberes populares, o plantio de mudas,
a destinação adequada para óleo usado de cozinha, e principalmente, a integração entre a COPASA MG, escola
e comunidade. Cumpridas estas ações propostas, a escola é certificada com o Selo Chuá Socioambiental:
Escola Amiga do Meio Ambiente, e faz jus a uma premiação coletiva. No ano de 2018, 15 escolas foram
premiadas. Em 2018, o Chuá Socioambiental foi desenvolvido em 39 escolas e envolveu cerca de 9 (nove) mil
pessoas, entre alunos, professores e demais profissionais de educação ligados às questões ambientais.
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Ambientação
O Ambientação é um programa de comunicação e educação socioambiental, desenvolvido pelo Governo do
Estado Minas Gerais, por meio da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM). Objetiva promover a
sensibilização dos colaboradores para a mudança de comportamento e a internalização de atitudes
ecologicamente corretas, com a consequente melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho por meio
da implantação da coleta seletiva do lixo, redução do uso de energia elétrica, redução do consumo e uso
racional da água e diminuição da geração de resíduos. A COPASA MG aderiu ao programa em 2013 e, vem
expandindo, gradativamente, suas práticas a partir da sede administrativa para as demais unidades da Empresa.
A Companhia incorporou ao Programa algumas ações complementares que vêm mobilizando e envolvendo
um número crescente de colaboradores, cabendo destacar:
 Campanha Lacre do Bem: objetiva juntar lacres de latas de alumínio que são destinados à reciclagem e
revertidos em recurso financeiro para a aquisição de cadeiras de rodas doadas a instituições e pessoas com
deficiência. A COPASA MG participa como colaboradora desta campanha, gerida pela Associação Lacre do
Bem, que por meio da reciclagem estimula o exercício da solidariedade e cidadania. Desde a sua
implementação, até dezembro de 2018, foram recolhidos, aproximadamente, 5,3 toneladas de lacres de
alumínio e 50 cadeiras de rodas.
• Feira do Desapego: ação realizada em parceria com a Associação dos Empregados da COPASA MG (Aeco),
que estimula a troca e a doação – entre os empregados e colaboradores da Empresa – de objetos que estão
guardados, mas em bom estado de uso, e que podem servir para outras pessoas.
• Feira Verde: ação realizada em parceria com a Aeco, que busca incentivar o conhecimento de novas espécies,
a arborização da cidade, a diversificação de jardins/pomares/hortas e a promoção do cuidado com o meio
ambiente, por meio da troca de mudas entre os empregados e colaboradores.
Certificação ISO 14001
A Companhia não possui certificação internacional e não aderiu a padrões internacionais de proteção
ambiental.
c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties
relevantes para o desenvolvimento das atividades
Não há dependência da Companhia em relação a patentes, marcas, franquias, licenças e respectivos contratos
de royalties que sejam essenciais para o desenvolvimento de suas atividades.
A receita de prestação de água e esgoto é oriunda da prestação desses serviços formalizados por meio de
contratos com os municípios. A partir de 2007, com o advento da Lei Federal nº 11.445/2007, essa
formalização passou a ocorrer por meio da celebração de Contratos de Programa. Antes dessa data, as outorgas
eram formalizadas por meio de Contratos de Concessão. As informações a respeito das concessões detidas
pela Companhia encontram-se relacionadas no item 7.2 deste Formulário de Referência.
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7.6.

Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevante, identificar:

a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na
receita líquida total do emissor
No exercício social encerrado em 31.12.2018, o montante de R$4.737.285 mil, que corresponde a 100% da
receita operacional líquida da Companhia e que engloba a receita oriunda de prestação de serviços de
abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos, bem como a receita de construção, foi
proveniente de clientes do país-sede da Companhia, o Brasil. Dessa forma, a Companhia não possui receita
oriunda de outros países.

b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na
receita líquida total do emissor
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia atua apenas no Brasil. Por conseguinte, a totalidade das
receitas da Companhia e que engloba a receita oriunda de prestação de serviços de abastecimento de água, de
esgotamento sanitário e de resíduos sólidos, bem como a receita de construção, correspondentes a
R$4.737.285 mil no exercício social encerrado em 31.12.2018 estão restritas ao território nacional.

c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do
emissor
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia atua apenas no Brasil. Por conseguinte, a totalidade das
receitas da Companhia e que engloba a receita oriunda de prestação de serviços de abastecimento de água, de
esgotamento sanitário e de resíduos sólidos, bem como a receita de construção, correspondentes a
R$4.737.285 mil no exercício social encerrado em 31.12.2018 estão restritas ao território nacional.
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7.7.

Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida o emissor
está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta os negócios do emissor

Não se aplica, pois a Companhia não possui receitas provenientes de clientes do exterior, conforme destacado
no item 7.6 deste Formulário de Referência.
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7.8 Em relação a políticas socioambientais, indicar

a. se o emissor divulga informações sociais e ambientais
A COPASA MG divulga os seus resultados econômicos, sociais e ambientais em um documento único, o
Relatório de Sustentabilidade, no qual é retratado o desempenho da Companhia durante o exercício findo, com
o objetivo de atender às expectativas dos stakeholders por informações relacionadas à sua performance
empresarial.
A Companhia divulga ainda o Balanço Social, que é incorporado ao Relatório da Administração, parte
integrante das Demonstrações Financeiras Anuais Completas. Esse Relatório faz parte também do Relatório
de Sustentabilidade.

b. a metodologia seguida na elaboração dessas informações
A metodologia utilizada pela Companhia na elaboração do Relatório de Sustentabilidade é a Global Reporting
Initiative (GRI) que é fundamentada em princípios que orientam sobre o conteúdo do relatório (abordagem
considerando as atividades da organização, seus impactos econômicos, ambientais e sociais significativos, as
expectativas e interesses de seus stakeholders). A qualidade das informações relatadas baseada nos princípios
de equilíbrio, comparabilidade, exatidão, tempestividade, clareza e confiabilidade, também é observada na
elaboração do Relatório. Essa metodologia também prevê indicadores relativos às categorias ambiental,
econômica e social, permitindo que os stakeholders realizem avaliações equilibradas do desempenho geral da
Companhia.
A estrutura e o conteúdo do Relatório de Sustentabilidade de 2018 foram aperfeiçoados por meio da transição
para a metodologia GRI Standards (Normas GRI), da atualização dos temas materiais - Matriz de
Materialidade e engajamento dos stakeholders e do alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).
O Balanço Social é elaborado anualmente tomando-se como base o modelo desenvolvido pelo Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e reúne um conjunto de informações sobre os projetos, os
benefícios e as ações sociais.

c. se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente
O Relatório de Sustentabilidade e o Balanço Social não são auditados por entidade independente.

d. a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações
O Relatório de Sustentabilidade e o Balanço Social estão disponíveis no endereço eletrônico
www.copasa.com.br/ri. Adicionalmente, esses documentos são enviados à CVM e à B3.
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7.9 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A seguir, informações sobre a Política de Responsabilidade Social e Gestão da Responsabilidade Social pela
Companhia:
(i) Política de Responsabilidade Social
A Política de Responsabilidade Social é composta por 04 (quatro) pilares básicos (Direitos Humanos,
Relacionamento com Comunidades, Investimento Social Privado, Engajamento das Partes Interessadas) e suas
diretrizes visam assegurar que a gestão da responsabilidade social esteja integrada em toda a organização,
sendo praticada em suas relações e levando em conta os interesses de seus stakeholders. A referida Política
está publicada no site da Companhia: www.copasa.com.br.
(ii) Gestão da Responsabilidade Social
A gestão da responsabilidade social corporativa se fundamenta nas diretrizes da Norma Internacional ISO
26000. Para subsidiar a Gestão das Informações referentes ao tema, foi desenvolvida uma plataforma
denominada Sistema de Informações de Desenvolvimento Social (IDS). Nesse Sistema são registradas as
informações relativas à atuação social da Companhia, possibilitando o acompanhamento das iniciativas e a
construção de uma base histórica de dados que permite a gestão e o aprimoramento do processo de tomada de
decisão em relação às ações de mobilização e responsabilidade social desenvolvidas em todas as regiões do
Estado de Minas Gerais.
Outras ferramentas que subsidiam a gestão do desempenho da responsabilidade social corporativa são o
Balanço Social, elaborado segundo a metodologia Ibase, e o Relatório de Sustentabilidade, que segue a Global
Reporting Initiative (GRI). Ambas iniciativas possibilitam o acompanhamento do desempenho de assuntos
afetos aos aspectos ambientais, econômicos e sociais da COPASA MG. Adicionalmente, são realizados
procedimentos de benchmarking, pesquisas, intercâmbios e outros processos de parcerias com empresas e
instituições.
Além disso, em todos os Distritos Operacionais da COPASA MG foi instituído o Setor de Atuação
Socioambiental (SAS) para garantir a continuidade de ações essenciais para a estratégia corporativa, tais como
estreitar a relação da Companhia com seus parceiros e reposicioná-la como referência em práticas ambientais.
São equipes responsáveis por implementar e reforçar programas ambientais e de responsabilidade social da
Companhia.
Seguem algumas ações sociais promovidas pela Companhia:
Apadrinhamento: as entidades filantrópicas cadastradas na ação “Conta com a Gente” podem se beneficiar
com o serviço de arrecadação mensal de contribuições de pessoas físicas e jurídicas por meio das contas de
água/esgoto da COPASA MG. Em dezembro de 2018, o programa continha 387 instituições cadastradas.
Divulgação de Pessoas desaparecidas: a Companhia divulga fotos de pessoas desaparecidas no verso das
contas de água e esgoto, sendo 06 (seis) fotos em cada conta, atualizadas cada 04 (quatro) meses.
Galeria de Arte COPASA: instalada no saguão de entrada da sede da COPASA MG, em Belo Horizonte,
trata-se de um espaço destinado a divulgar artes plásticas e visuais com uma programação regular de
exposições, que são definidas por concorrência pública. Em 2018 aconteceram 03 (três) exposições: o Estado
das Coisas, Transmutações, Toque. Adicionalmente, a Empresa mantém um espaço para promover a expressão
artística dos empregados.
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Grupos Culturais: os grupos culturais são instrumentos de mobilização social que objetivam aprimorar a
abordagem de temas estratégicos junto ao público interno e externo, bem como estreitar o relacionamento com
os parceiros institucionais. Coral COPASA, Contadores de Histórias, Os Sustentáveis e o Teatro COPASA são
alguns dos grupos culturais que possibilitam estabelecer a comunicação de forma mais efetiva na Empresa:
Coral COPASA: criado em 1981, o Coral COPASA é fruto do investimento da Empresa na expressão artística
de seus empregados, como forma de atenuar o espaço empresarial e melhorar a qualidade das relações
interpessoais e interinstitucionais. Composto em sua fase inicial somente por empregados da COPASA MG,
hoje conta também com a participação de familiares de empregados e de membros da comunidade, tendo
atualmente 37 integrantes.
Contadores de Histórias: criado em 2008, o Grupo de Contadores de Histórias da COPASA MG é constituído
por empregados de diversas unidades da Empresa e empregados aposentados que dedicam parte do seu tempo
à “Arte de Contar Histórias”. O Grupo é uma ferramenta de mobilização que objetiva atuar junto ao público
com uma abordagem lúdica para facilitar o entendimento do negócio e processos da Empresa, por meio da
narrativa de histórias.
Os Sustentáveis: a COPASA MG instituiu o Grupo "Os Sustentáveis" em 2015, inicialmente para promover
campanhas sobre o uso consciente da água. O Grupo é composto por empregados de diversas unidades da
Empresa e por empregados aposentados, que acreditam na arte como ferramenta catalisadora de mudanças e
melhoria da qualidade de vida da população. Humor e música são ingredientes utilizados pelo Grupo para
mobilizar a sociedade e engajar o público a partir de apresentações em eventos internos e externos, com temas
estratégicos referentes à atuação socioambiental da Companhia. O roteiro, figurino, maquiagem e as paródias
musicais que permeiam os espetáculos são criações dos próprios integrantes.
Teatro COPASA: criado em 1993, o grupo Teatro COPASA é constituído por empregados e empregados
aposentados. Esse grupo tem por objetivo motivar e provocar reflexões sobre diversos temas relacionados à
saúde, qualidade de vida, educação ambiental, ergonomia, planejamento financeiro familiar, entre outros. O
grupo é reconhecido pela atuação diferenciada e a capacidade de transmitir informações, facilitando a
comunicação corporativa.
Incentivo a ações de desenvolvimento social: a Companhia patrocina, por meio das leis de incentivo à cultura
e ao esporte, projetos que promovem a cultura e o entretenimento, bem como incentivem a prática esportiva.
Em 2018, a Companhia destinou R$1,8 milhão em recursos pela Lei Rouanet e R$430 mil pela Lei de Incentivo
ao Esporte.
Programa CONFIA EM 6%: Possibilita e incentiva os empregados a destinarem parte do seu imposto de
renda devido ao Fundo da Infância e da Adolescência (FIA). Na campanha de 2018, 1.045 empregados
aderiram ao programa (aumento de 32% em relação a campanha do ano anterior), por meio da destinação de
R$742.051,00 ao Fundo (aumento de 25% em relação a Campanha de 2017). O valor é direcionado para
instituições cadastradas FIA, que investem em educação, saúde, segurança e lazer.
Programa Fica Vivo!: a COPASA MG e o Senai são parceiros do Programa Fica Vivo!, oferecendo aos
jovens integrantes do projeto a possibilidade da formação técnica e inserção profissional no mercado de
trabalho por meio do Programa de Aprendizagem. No ano de 2018, a COPASA MG contratou 40 jovens como
aprendizes, todos indicados pelo Senai.
Programa de Integração e Contribuição Social Além dos Muros: desenvolvido para integrar a Companhia
às comunidades Vilas Pedreira Prado Lopes e Senhor dos Passos, na cidade de Belo Horizonte. Entre as
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principais atividades, destaca-se o Coral Infantil Gotas da Canção, grupo de canto composto por cerca de 50
crianças, com idades entre 06 (seis) e 11 anos.
Programa Solidariedágua: possibilita a arrecadação de contribuições voluntárias de clientes da COPASA
MG, diretamente nas contas de água/esgoto, sendo que os valores arrecadados se destinam, primeiramente, às
entidades hospitalares sem fins lucrativos, beneficentes, devidamente cadastradas no Programa, visando à
quitação das contas vencidas de água/esgoto das entidades e o excedente é creditado em suas contas correntes
bancárias. Em dezembro de 2018, o programa continha 44 entidades beneficiadas.
Subvenção a entidades filantrópicas: a COPASA MG pode destinar até 0,6% de seu faturamento mensal ao
programa de concessão de subvenção, que foi adequado à ação “Conta com a Gente”, que é uma ação conjunta
da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese), Serviço Voluntário
de Assistência Social (Servas) e a COPASA MG, com o apoio do Ministério Público Estadual. A ação tem o
intuito de promover o fortalecimento das entidades de assistência social. Em 2018, foram 619 entidades
filantrópicas beneficiadas com descontos nas tarifas de água e esgoto até o limite da demanda subvencionada,
que usa como base de cálculo o volume médio de água do imóvel. Para as entidades cadastradas na ação “Conta
com a Gente”, a subvenção representa desconto de 25% nas tarifas. Para os hospitais filantrópicos vinculados
ao Programa Solidariedágua, o desconto é de 50%.
Tarifa Social: a Tarifa Social garante o acesso à água tratada e ao serviço de esgotamento sanitário por meio
de tarifa reduzida aos cidadãos que se enquadram nos requisitos previstos. O cliente deve pertencer a uma
família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda per capita mensal
menor ou igual a meio salário-mínimo nacional. Em 2018, na COPASA MG e na COPANOR, 739 mil
residências (média/mês) foram beneficiadas pela tarifa social com abastecimento de água e 425 mil residências
(média/mês), com esgotamento sanitário.
Valorização da Diversidade e Inclusão Corporativa: em consonância com sua Política de Responsabilidade
Social, a COPASA MG desenvolve ações que visam promover uma cultura organizacional inclusiva que
combata a discriminação e fomente o respeito e a valorização da diversidade.
Voluntariado: a COPASA MG promove campanhas institucionais incentivando a participação dos
empregados em diversas ações como arrecadação de alimentos, brinquedos, produtos de higiene pessoal e
coleta de material reciclável para doação a famílias carentes e instituições beneficentes, comemorações do Dia
das Crianças, Natal, etc.
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8.1 - Negócios extraordinários

8.1.

Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação
normal nos negócios do emissor

Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal nos
negócios da Companhia.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

8.2. Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
8.3. Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Não houve celebração de contratos relevantes entre a Companhia e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

8.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há informações adicionais consideradas relevantes pela Companhia.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

9.1.
Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das atividades do
emissor, indicando em especial:

a. ativos imobilizados, inclusive aqueles objetos de aluguel ou arrendamento, identificando a sua
localização
Os bens registrados no imobilizado não possuem vinculação com as concessões de serviços públicos e se
caracterizam, principalmente, por bens de uso geral e instalações administrativas da Companhia. Os sistemas
relacionados à produção de água e ao tratamento de esgotos compartilhados também compõem o imobilizado,
uma vez que foram considerados como ativos da Companhia, por não serem vinculados diretamente a uma
concessão específica.
Em 30.06.2017, após Parecer Final do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e visando a atender ao
disposto na Resolução Normativa ARSAE MG nº 72/2015, a Companhia transferiu os ativos dos sistemas
compartilhados de abastecimento de água e tratamento de esgoto, no valor de R$1,6 bilhão, do grupo intangível
para o grupo imobilizado.
A tabela a seguir discrimina os ativos registrados no imobilizado ao final dos exercícios encerrados em
dezembro de 2018, 2017 e 2016:
Dados Consolidados (R$
Milhões)

Posição em 31.12.2018
Deprec.
Imobilizado
Custo
acumulada
líquido

Posição em 31.12.2017
Deprec.
Imobilizado
Custo
acumulada
líquido

Posição em 31.12.2016
Deprec.
Imobilizado
Custo
acumulada
líquido

Em operação
Máquinas e equipamentos

535

(466)

69

521

(441)

Veículos

79

Outros

36

Subtotal em operação

80

265

(224)

41

(78)

1

102

(4)

32

31

(98)

4

115

(103)

12

-

31

-

-

650

(548)

102

-

655

(540)

115

380

(327)

53

Terrenos e edificações

3.292

(1.718)

1.574

3.284

(1.630)

1.654

174

(89)

85

Total em operação

3.942

(2.266)

1.676

3.939

(2.169)

1.770

554

(416)

138

Total do imobilizado

3.942

(2.266)

1.676

3.939

(2.169)

1.770

554

(416)

138

b. ativos intangíveis, tais como patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de
transferência de tecnologia, nome de domínio na rede mundial de computadores, informando:
i.

Duração:

A Companhia possuía, em 31.12.2018, contratos de concessão para a prestação de serviços de abastecimento
de água em 638 municípios e de esgotamento sanitário em 307 municípios. Os Contratos de Concessão e/ou
os Contratos de Programa são firmados com cada município, por períodos que variam entre 30 anos e 99 anos,
sendo todos os contratos bastante similares em termos de direitos e obrigações do concessionário e do poder
concedente, conforme destacado no item 7.5 deste Formulário de Referência.
A Companhia operava os serviços de abastecimento de água em 629 municípios e os serviços de esgotamento
sanitário em 257 municípios ao final do exercício de 2018.
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ii.

eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais ativos

Os Contratos de Concessão preveem que tais ativos sejam revertidos ao poder concedente (municípios) após
o encerramento do respectivo contrato, caso não haja renovação dessa concessão, ou mesmo de rescisão
unilateral por parte de qualquer município. Para isso, é necessário o pagamento, por parte do poder concedente,
do valor desses ativos líquidos de depreciação, podendo ocorrer eventuais ações judiciais para recebimento
dos devidos valores. No caso do município de Ipatinga, esta condição não está explicitada no Contrato, mas a
Companhia entende que a exigência de indenização decorre de mandamento legal, previsto na Lei Federal n°
8.987/1995, que assegura a indenização pelos ativos ainda não amortizados em decorrência de advento do
termo contratual (vide item 4.1 “Fatores de riscos” deste Formulário de Referência).

iii.

possíveis consequências da perda de tais direitos para o emissor

Como consequências imediatas para a Companhia no caso de uma não renovação de concessão ou mesmo de
rompimento unilateral por parte de determinado município, destaca-se, além da perda de faturamento, a
possibilidade de a Companhia depender dos desdobramentos de eventuais ações judiciais para receber a
indenização devida na data da retomada da concessão pelo Município.
Assim, tais valores a receber são reconhecidos em balanço patrimonial como ativos financeiros e estão
registrados pelo valor presente do direito e são calculados com base no valor líquido dos ativos construídos
pertencentes à infraestrutura que serão indenizados pelo poder concedente, descontados com base na taxa do
custo médio ponderado do capital da Companhia.
Quanto à amortização dos ativos da Companhia, seu início ocorre quando tais ativos estão disponíveis para
uso, em seu local e na condição necessária para que seja capaz de operar da forma pretendida pela Companhia.
Essa amortização reflete o padrão em que se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam
consumidos pela Companhia, ou o prazo final da concessão, o que ocorrer primeiro. O padrão de consumo dos
ativos tem relação com sua vida útil econômica. Os ativos construídos pela Companhia integram a base de
cálculo para mensuração da tarifa de prestação dos serviços de concessão. As possíveis consequências da perda
dessas concessões estão descritas no item 4.1 “Fatores de riscos”deste Formulário de Referência.
A seguir são apresentados os valores dos ativos intangíveis:
Dados Consolidados (R$
Milhões)

Posição de 31.12.2018
Custo

Amortização
acumulada

Posição de 31.12.2017

Intangível
líquido

Custo

Amortização
acumulada

Posição de 31.12.2016

Intangível
líquido

Custo

Amortização Intangível
acumulada
líquido

Em operação
Sistemas de água

3.660

(2.112)

1.548

3.504

(1.991)

1.513

5.854

(3.157)

2.697

Esgotamento sanitário

5.105

(1.920)

3.185

4.833

(1.711)

3.122

5.089

(1.679)

3.410

Sistemas de uso comum

805

(695)

110

759

(640)

120

966

(772)

194

Direitos de uso

481

(212)

269

459

(190)

270

433

(168)

265

Outros ativos intangíveis

127

(18)

109

108

(16)

92

129

(16)

113

10.178

(4.957)

5.221

9.663

(4.547)

5.116

12.472

(5.793)

6.679

Obras em andamento

1.198

-

1.198

1.020

-

1.020

1.154

-

1.154

Total em obras

1.198

-

1.198

1.020

-

1.020

1.154

-

1.154

11.376

(4.957)

6.419

10.683

(4.547)

6.135

13.627

(5.793)

7.834

Total em operação
Em obras

Total do intangível
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
As informações sobre ativos relevantes estão destacadas no item 9.1 deste Formulário de Referência.
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
As informações sobre ativos relevantes estão destacadas no item 9.1 deste Formulário de Referência.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Copasa Serviços de
09.104.426/0001-60
Saneamento Integrado
do Norte e Nordeste de
Minas Gerais S/A

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

MG

Teófilo Otoni

Descrição das atividades
desenvolvidas

Copasa Serviços de Saneamento
Integrado do Norte e Nordeste de Minas
Gerais S/A - COPANOR, criada pela Lei
Estadual nº. 16.698, de 17 de abril de
2007, com o objetivo de: planejar, projetar,
executar, ampliar, remodelar, explorar e
prestar serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário; coleta,
reciclagem, tratamento e disposição final
do lixo urbano, doméstico e industrial;
drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas em localidades da região de
planejamento do Norte de Minas e das
Bacias Hidrográficas dos Rios
Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus,
Buranhém, Itanhém e Jucuruçu.

Participação do emisor
(%)

100,000000

Valor mercado
31/12/2018

68,631402

0,000000

0,00

31/12/2017

82,271525

0,000000

0,00

31/12/2016

286,300000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

104.597.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
O objetivo da COPANOR é oferecer serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário com tarifas reduzidas compatíveis com a realidade socioeconômica da população, em sua área de abrangência. Para isso, os investimentos na
implantação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Copanor são subsidiados pelos clientes da área de atuação da COPASA MG, conforme regras estabelecidas pela Agência Reguladora. A COPANOR visa, com sua
política de tarifas reduzidas, contribuir para redução das desigualdades regionais, promoção da inclusão social e melhoria da qualidade de vida da população.
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9.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não se aplica.
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10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a. condições financeiras e patrimoniais gerais
Os diretores acreditam que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas para
implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazo.
Os diretores acreditam que a Companhia possui capital de giro suficiente para as atuais exigências e os recursos
de caixa disponíveis, inclusive empréstimos de terceiros, são suficientes para atender o financiamento de suas
atividades e cobrir sua necessidade de recursos, no mínimo, para os próximos 12 meses.
A liquidez corrente da Companhia, medida pela relação entre o total do ativo circulante e do passivo circulante,
passou para 1,39 em 31.12.2018, enquanto em 31.12.2017 era de 1,36, conforme tabela a seguir:
Especificação (R$ mil)
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Liquidez Corrente

31.12.2018 31.12.2017
31.12.2016
1.858.188
1.703.307
1.724.671
1.340.959
1.256.297
1.131.451
1,39
1,36
1,52

b. estrutura de capital
Em 31.12.2018, o Passivo Total da Companhia era de R$4,95 bilhões, sendo que, desse montante, 27,1%
encontrava-se registrado no Passivo Circulante e 72,9% no Passivo Não Circulante. Na mesma data, o
Patrimônio Líquido atingiu R$6,23 bilhões. Com isso, a relação entre Exigibilidades Totais e o Patrimônio
Líquido era de 0,80 em 31.12.2018, sendo que esse índice, conforme definido no Estatuto Social da
Companhia, deve ser igual ou menor a 1,0. A tabela abaixo mostra esses valores referentes aos últimos 3 (três)
exercícios:
Especificação (R$ mil)
Total do Passivo
Passivo Circulante
Relação Passivo Circulante / Total do Passivo
Passivo Não Circulante
Relação Passivo Não Circulante / Total do Passivo
Patrimônio Líquido (PL)
Relação Exigível Total / PL
Capital Próprio
Capital de Terceiros

c.

31.12.2018
4.951.770
1.340.959
0,27
3.610.811
0,73
6.226.633
0,80
55,70%
44,30%

31.12.2017
4.565.649
1.256.297
0,28
3.309.352
0,72
6.244.343
0,73
57,76%
42,24%

31.12.2016
5.007.794
1.131.451
0,23
3.876.343
0,77
5.939.687
0,84
54,26%
45,74%

capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A dívida bruta, que considera os saldos dos empréstimos, financiamentos, debêntures e outras obrigações
onerosas (Libertas), no montante de R$52,7 milhões em 31.12.2018 (R$72,6 milhões em 31.12.2017) atingiu
R$3,6 bilhões em 31.12.2018, representando um acréscimo de R$386 milhões, em comparação ao valor
registrado em 31.12.2017. A dívida líquida passou de R$2,8 bilhões ao final de 2017, para R$3,3 bilhões em
31.12.2018.
A Política de Endividamento, que é definida estatutariamente, estabelece que a dívida líquida deve ser igual
ou inferior a 3 vezes o EBITDA, podendo chegar a 4 vezes por motivos conjunturais, mediante justificativa e
específica aprovação do Conselho de Administração. O índice de alavancagem, medido pela relação Dívida
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Líquida/EBITDA dos últimos 12 meses, passou de 1,8x, em 31.12.2017, para 2,2x no mesmo mês de
31.12.2018, conforme tabela a seguir:
Especificação (R$/Mil)
(+) Empréstimos e Financiamentos
(+) Debêntures
(+) Outras Obrigações Onerosas (Libertas)
(=) Dívida Bruta
(-) Caixa e Equivalente de Caixa
(=) Dívida Líquida
EBITDA
Dívida Líquida/EBITDA

2018

2017

1.398.177
2.143.891
52.713
3.594.781
313.371
3.281.410
1.490.864
2,2x

1.407.258
1.728.841
72.599
3.208.698
420.858
2.787.840
1.520.709
1,8x

2018
X
2017
-0,6%
24,0%
-27,4%
12,0%
-25,5%
17,7%
-2,0%
-

2016
1.399.923
2.031.002
91.593
3.522.518
638.713
2.883.775
1.396.108
2,1x

2017
X
2016
0,6%
-14,9%
-20,7%
-8,9%
-34,1%
-2,8%
8,9%
-

O gráfico a seguir mostra os fluxos de serviço da dívida projetado para os anos de 2019 a 2023, considerando
os contratos vigentes e previsão de novas captações de recursos para financiamentos de investimentos:
Projeção dos Serviços da Dívida Bruta (Posição em 31.12.2018 - R$ Milhões)

O gráfico a seguir mostra o cronograma anual de amortização da dívida da Companhia:

Desta forma, considerando a previsibilidade da geração de caixa da Companhia, os diretores acreditam que a
Companhia possui capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos.
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d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
utilizadas
A Companhia utilizou a própria geração de caixa operacional como a principal fonte de financiamento para
capital de giro.
As fontes utilizadas para os ativos não circulantes foram:
2018: recursos próprios no montante de R$129,3 milhões e recursos de terceiros oriundos de financiamentos
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), à Caixa Econômica Federal
(Caixa), ao banco alemão KfW e operações no mercado de capitais brasileiro, por meio de emissão de
debêntures de mercado.
2017: recursos próprios no montante de R$119,1 milhões e recursos de terceiros oriundos de financiamentos
junto ao BNDES, à Caixa, ao banco alemão KfW e operações no mercado de capitais brasileiro, por meio de
emissão de debêntures de mercado.
2016: recursos próprios no montante de R$119,3 milhões e recursos de terceiros por meio de financiamentos
junto ao BNDES, à Caixa, ao banco alemão KfW e operações no mercado de capitais brasileiro, por meio de
emissão de debêntures de mercado.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Os diretores comentam que a Companhia pode realizar operações de crédito de curto prazo por meio de
emissões no mercado de capitais, caso haja necessidade extraordinária de capital de giro.
Para investimento em ativos não circulantes, a Companhia pretende utilizar as fontes de financiamentos
tradicionais do setor de saneamento (BNDES e Caixa), operações no mercado de capitais brasileiro, bem como
operação de crédito de longo prazo com bancos de fomento, a exemplo do financiamento assinado, em
dezembro de 2018, com o banco alemão KfW.
A Companhia possuía, em 31.12.2018, saldo em recursos contratados e ainda não liberados de R$153,5
milhões junto ao BNDES, de R$341,0 milhões junto ao FGTS e de R$355,1 milhões junto ao KfW e que serão
utilizados no Programa de Investimentos.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
i.

contratos de empréstimos e financiamentos relevantes

A dívida bruta, que representa o somatório dos empréstimos, financiamentos debêntures e outras obrigações
onerosas (Libertas), de curto e longo prazos, atingiu R$3,60 bilhões em dezembro de 2018, representando um
acréscimo de R$386 milhões, em comparação ao valor registrado em dezembro de 2017. Dessa dívida, 90%
era atrelada ao real e 10% em moeda estrangeira (euro e dólar).
A seguir, tabela com os saldos de curto prazo dos empréstimos, financiamentos, debêntures e outras obrigações
onerosas (Libertas), por linha de financiamento, nos últimos 3 (três) exercícios sociais:
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Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Outras Obrigações Onerosas (Curto Prazo)
Linhas de Financiamento (R$/Mil)
Em Moeda Nacional
Recursos FGTS
Finame
BNDES/Empréstimos
BNDES/Debêntures 3ª Emissão
BNDES/Debêntures 4ª Emissão
1ª Série
2ª Série
3ª Série
Caixa/Debêntures - 5ª Emissão
Debêntures de Mercado - 6ª Emissão
1ª Série
2ª Série
Debêntures de Mercado - 7ª Emissão
1ª Série
2ª Série
BNDES/Debêntures - 8ª Emissão
1ª Série
2ª Série
Debêntures de Mercado - 9ª Emissão
1ª Série
2ª Série
Debêntures de Mercado - 10ª Emissão
Debêntures de Mercado - 11ª Emissão
1ª Série
2ª Série
Debêntures de Mercado - 12ª Emissão
1ª Série
2ª Série
Debêntures de Mercado - 13ª Emissão
1ª Série
2ª Série
3ª Série
IBM
COPANOR
Outras Obrigações
Libertas
Em Moeda Estrangeira
Bank of New York - BNY
Banco KfW
Total da Dívida Bruta de Curto Prazo

31.12.2018
28.529
16.551
78.087
49.422

Curto Prazo
31.12.2017
26.799
19.649
72.402
49.138

31.12.2016
21.388
20.073
71.585
48.824

25.856
45.877
34.233
18.903

25.713
42.842
34.044
19.017

25.533
45.435
33.768
19.545

51.935

53.237

28.992
53.712

131.818
36.244

2.037
36.190

3.649
36.884

7.233
3.371

8.995
4.033

5.998
2.713

113.633
209
43.448

33.694
203
26.519

1.810

367
490

23.748

21.986

20.685

1.087
49.482
639.480

846
44.250
620.278

795
32.233
533.085

7.093
3.271
4.413
1.976
2.643
15.864
1.844
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A seguir, tabela com os saldos de longo prazo dos empréstimos, financiamentos, debêntures e outras
obrigações onerosas (Libertas), por linha de financiamento, em 31.12.2018, 2017 e 2016:
Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Outras Obrigações Onerosas (Longo Prazo)
Linhas de Financiamento (R$/Mil)
Em Moeda Nacional
Recursos FGTS
Finame
BNDES/Empréstimos
BNDES/Debêntures 3ª Emissão
BNDES/Debêntures 4ª Emissão
1ª Série
2ª Série
3ª Série
Caixa/Debêntures - 5ª Emissão
Debêntures de Mercado - 6ª Emissão
2ª Série
Debêntures de Mercado - 7ª Emissão
1ª Série
2ª Série
BNDES/Debêntures - 8ª Emissão
1ª Série
2ª Série
Debêntures de Mercado - 9ª Emissão
1ª Série
2ª Série
Debêntures de Mercado - 10ª Emissão
Debêntures de Mercado - 11ª Emissão
1ª Série
2ª Série
Debêntures de Mercado - 12ª Emissão
1ª Série
2ª Série
Debêntures de Mercado - 13ª Emissão
1ª Série
2ª Série
3ª Série
IBM
Outras Obrigações
Libertas
Em Moeda Estrangeira
Bank of New York - BNY
Banco KfW
Dívida Bruta de Longo Prazo
Custo de Captação
Total da Dívida Bruta (Contábil)

31.12.2018
620.868
50.018
259.389

Longo Prazo
31.12.2017
588.819
66.471
309.118
49.074

31.12.2016
515.792
85.975
376.202
96.810

66.088
121.000
87.500
205.099

91.097
157.685
120.613
222.552

115.203
188.722
152.528
240.005

46.849

92.702

62.763

130.000
90.549

130.000
117.253

59.807
28.003

64.623
29.274

60.872
27.344

193.667
20.342
79.980

304.333
19.761
120.000

2.908

748

28.965

50.613

70.908

96.861
197.305
2.955.301
(7.314)
2.955.301

82.922
191.264
2.588.420
2.588.420

81.696
192.579
2.989.433
2.989.433

69.355
32.127
193.551
83.268
92.600
540.000
68.048
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A tabela abaixo apresenta as taxas de juros anuais contraídas, a data de início e de término dos contratos,
referentes às linhas de financiamento, empréstimos e debêntures e outras obrigações onerosas (Libertas), com
saldo devedor em 31.12.2018, sendo que o cupom médio, nesta data, era de 6,9% a.a. (7,5% a.a e 9,4% a.a.
em 31.12.2017 e em 31.12.2016, respectivamente):
Endividamento – Linhas de financiamento
Em Moeda Nacional:
Recursos FGTS (1)
FINAME
BNDES Empréstimo
BNDES/Debêntures 3ª Emissão
BNDES/Debêntures 4ª Emissão
1ª série
2ª série
3ª série
Caixa/Debêntures - 5ª Emissão
Debêntures de Mercado - 6ª Emissão (2ª Série)
Debêntures de Mercado - 7ª Emissão
1ª série
2ª série
BNDES/Debêntures - 8ª Emissão
1ª série
2ª série
Debêntures de Mercado - 11ª Emissão
1ª série
2ª série
Debêntures de Mercado - 12ª Emissão
1ª Série
2ª Série
Debêntures de Mercado - 13ª Emissão
1ª Série
2ª Série
3ª Série
Outras Obrigações:
Libertas (Previdência Complementar)
Curto e Longo Prazos (Moeda Nacional)
Em Moeda Estrangeira(2)
Bank of New York (BNY) (3)
KfW
Dívida Bruta
Custo de Captação
Total da Dívida Bruta (Contábil)

Início do Taxa fixa Taxa variável
contrato (anual)
(anual)
(2)

Término Saldo devedor % em relação
contrato (R$ milhões)
ao total

28.03.2011
15.01.2008
06.12.2007

7,71%
3,14%
7,54%
2,30%

TR
TJLP
TJLP

16.03.2039
15.01.2025
15.05.2025
16.12.2019

649,40
66,60
337,48
49,42

17,9%
1,8%
9,3%
1,4%

15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
20.09.2011
15.02.2012

1,55%
9,05%
1,55%
9,00%
6,02%

TJLP
IPCA
TJLP
TR
IPCA

15.07.2022
15.08.2022
15.07.2022
01.09.2031
15.02.2019

91,94
166,88
121,73
224,00
51,93

2,5%
4,6%
3,4%
6,7%
1,4%

15.04.2014
15.04.2014

- 108,5% do CDI
7,39%
IPCA

15.04.2019
15.04.2021

131,81
99,00

3,6%
2,7%

15.06.2015
15.06.2015

1,87%
8,18%

TJLP
IPCA

15.06.2028
15.06.2028

67,04
31,37

1,9%
1%

31.12.2018
31.12.2018

8,62%
8,85%

TJLP
IPCA

15.01.2031
15.01.2031

76,45
35,40

2,1%
1,0%

31.12.2018 5,0642%
31.12.2018 5,2737%

IPCA
IPCA

15.01.2024
15.01.2026

198,00
85,24

5,5%
2,3%

106,9% do CDI
110% do CDI
6,501%
IPCA

15.07.2021
15.07.2023
15.07.2025

95,24
555,86
69,89

2,6%
15,4%
1,9%

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
08.01.2001

6,00%

INPC

08.11.2021

52,71
3.257,39

1,5%

-

4,27%
2,07%

Dólar
Euro

10.04.2024
20.12.2023

97,95
246,79
3.602,13
(7,31)
3.594,79

2,7%
6,8%
100,0%
-

29.11.2011

(1) Recursos FGTS: Caixa Econômica Federal;
(2) Cotações de conversão da dívida em moeda estrangeira em 31.12.2018: (USD1,00=BRL3,8641) e (EUR1,00=BRL4,4390).
(3) Taxa média (LIBOR+Spread) de diversos bônus.

ii.

Outras relações de Longo Prazo com instituições financeiras

Os Diretores da Companhia informam que nos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018, 2017 e 2016, a
Companhia não possuía quaisquer outras relações de longo prazo com instituições financeiras, além daquelas
citadas no Formulário de Referência e nas Demonstrações Financeiras (DFs).

PÁGINA: 168 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

iii.

Grau de subordinação entre as dívidas

Abaixo, quadro relacionando a Dívida Bruta da Companhia e as garantias concedidas nos exercícios encerrados
em 31.12.2018, 2017 e 2016. Ressalta-se que os valores da dívida bruta representam os saldos dos
empréstimos, financiamentos, debêntures e outras obrigações onerosas (Libertas).
31.12.2018
Especificação
(R$/mil)
Garantia Real
Garantia Flutuante
Quirografárias
Total (R$/mil)

Inferior a
um ano
368.994
270.486
639.480

Entre dois e
três anos
598.364
216.587
814.951

Entre quatro
e cinco anos
437.847
722.946
1.160.793

Superior a
cinco anos
857.208
129.662
986.870

Total
2.262.413
1.339.681
3.602.094

31.12.2017
Especificação
(R$/mil)
Garantia Real
Garantia Flutuante
Quirografárias
Total (R$/mil)

Inferior a
um ano
298.590
49.138
272.549
620.277

Entre dois e
três anos
613.130
573.374
1.186.504

Entre quatro
e cinco anos
524.797
41.916
566.713

Superior a
cinco anos
835.204
835.204

Total
2.271.721
49.138
887.839
3.208.698

31.12.2016
Especificação
(R$/mil)
Garantia Real
Garantia Flutuante
Quirografárias
Total (R$/mil)

Inferior a
Um a três anos
um ano
327.889
629.506
205.196
629.203
533.085
1.258.709

Três a cinco
anos
515.642
226.327
741.969

Superior a
cinco anos
988.755
988.755

Total
2.461.792
1.060.726
3.522.518

A tabela a seguir apresenta, em 31.12.2018, as garantias de recebíveis fornecidas pela Companhia nos
contratos de financiamentos, empréstimos, debêntures e PPP do Rio Manso. Cabe ressaltar que tais contratos
dispõem ainda de garantias de conta reserva:
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Receitas Vinculadas em 31.12.2018
Instituição
Garantia (receita vinculada)
Financeira/Contrato
CAIXA - Financiamentos Vinculação de receita equivalente à 3 (três) vezes o serviço
2007/2008
da dívida mensal dos contratos 2007 e 2008.
Vinculação de receita equivalente à 3 (três) vezes o serviço
CAIXA - PAC 2009
da dívida mensal dos contratos.
5ª Emissão de Debêntures Vinculação de receita equivalente a no mínimo 4,5% do
(R$288 Milhões)
saldo devedor das debêntures no último dia útil de cada ano.
CAIXA - Financiamentos Vinculação da receita equivalente à 3 (três) vezes o serviço
Caixa
2011 (INs 33, 25 e 24)
da dívida mensal dos contratos.
Econômica
CAIXA
Financiamentos
Vinculação de receita equivalente à 3 (três) vezes o serviço
Federal
2012 (IN 24)
da dívida mensal dos contratos.
CAIXA - Financiamentos Vinculação de receita equivalente à 3 (três) vezes o serviço
2013 (IN 27)
da dívida mensal dos contratos.
CAIXA - Financiamentos Vinculação de receita equivalente à 3 (três) vezes o serviço
2014 (IN 02)
da dívida mensal dos contratos.
CAIXA - Financiamentos Vinculação de receita equivalente à 3 (três) vezes o serviço
2015 (IN 02)
da dívida mensal dos contratos.
3ª Emissão de Debêntures Vinculação da receita de R$18 milhões, corrigida
(R$450 milhões)
anualmente pelo IPCA, desde dez/2007.
Financiamentos PAC 2007
Vinculação da receita de R$26 milhões, corrigida
de R$48 milhões e PAC
anualmente pelo IPCA desde mai/2008.
2008 de R$578 milhões
Financiamentos
BNDES Vinculação da receita de R$7,0 milhões, corrigida
BNDES
(R$181 milhões)
anualmente pelo IPCA, desde abr/2010.
4ª Emissão de Debêntures Vinculação da receita de R$32,0 milhões, corrigida
(R$740 milhões)
anualmente pelo IPCA, desde jul/2010.
8ª Emissão de Debêntures Vinculação da receita de R$16,9 milhões, corrigida
(R$140 milhões)
anualmente pelo IPCA, desde set/2015.
11ª Emissão de Debêntures Vinculação da receita de R$5,5 milhões, corrigida
(R$226 milhões)
anualmente pelo IPCA, desde abril/2017.
Vinculação de receita equivalente à 1 (uma) vez o serviço
Banco KfW € 100 milhões
da dívida mensal do contrato.
1/12 do valor anual da parcela integrante da
BRK
PPP Rio Manso
Contraprestação referente a cada ano de vigência.
Ambiental
Total de Receita Vinculada

Valor
(R$ mil)

Término do
Contrato

5.831

09/2031

2.020

11/2032

10.080

08/2022

4.117

06/2035

480

03/2036

2.254

10/2037

1.969

10/2037

868

03/2039

32.396

12/2019

46.088

06/2023

11.213

05/2025

52.058

08/2022

19.695

08/2028

5.657

01/2031

26.406

12/2023

13.203

12/2028

234.335

iv.eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de
novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem
cumprindo essas restrições
A Companhia está sujeita às regras e limites impostos às instituições financeiras com relação ao
contingenciamento de crédito ao setor público, conforme estabelece a Resolução nº 4.589/2017, editada pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central (Bacen). Essas regras estabelecem determinados
parâmetros e condições para que as instituições financeiras possam oferecer crédito a entidades do setor
público, limitando, portanto, a capacidade de contrair dívidas com as instituições financeiras.
A Companhia está sujeita também a uma série de restrições contratuais estabelecidas pelos contratos de
financiamentos, dentre as quais se destacam:
 limitações quanto à capacidade de contrair dívidas financeiras, tanto em reais (R$), quanto em moeda
estrangeira;
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 restrições quanto à capacidade de vender, transferir ou dispor de qualquer outra forma de parte dos ativos;
 objeções quanto à existência de ônus, penhor, hipoteca, encargo ou outros gravames ou direitos de garantia
sobre as receitas, os bens, ativos e patrimônio;
 limitações quanto à capacidade de ceder, transferir, alienar, onerar, gravar, vincular, a qualquer título, ou
de qualquer forma atribuir qualquer direito sobre os direitos à indenização relativos a determinadas concessões;
 restrições quanto à capacidade de realizar reestruturações societárias; e
 manutenção de índice mínimos estabelecidos através de cláusulas contratuais restritivas – covenants,
conforme destacadas a seguir:

Cláusulas Contratuais Restritivas - 31.12.2018
A Companhia possui empréstimos e financiamentos com determinadas condições contratuais, que exigem o
cumprimento de cláusulas restritivas (covenants) com base em determinados índices financeiros, devidamente
auditados e com periodicidade de apuração do resultado distintas, conforme estabelecido nos respectivos
contratos.
Em 31.12.2018, a Companhia cumpriu os requisitos vigentes em seus contratos de empréstimos,
financiamentos e debêntures, exceto quanto ao item iii b, para o qual a Companhia obteve o respectivo waiver.

(i)
Apuração trimestral com dados acumulados de 12 meses - Covenants de contratos com o
BNDES:
Índice
EBITDA / despesas financeiras ajustadas
Dívida líquida ajustada / EBITDA
Outras dívidas onerosas / EBITDA

Limite
Igual ou superior a 3,8
Igual ou inferior a 3,0
Igual ou inferior a 1,0

Faixa
Igual ou superior a 3,0
Igual ou inferior a 3,8
Igual ou inferior a 1,3

Na análise de cada período do prazo de observação do contrato, temos o seguinte:
Índice
EBITDA / despesas financeiras ajustadas (1)
Dívida Líquida ajustada / EBITDA(2)
Outras dívidas onerosas(3) / EBITDA

31.12.2018
5,9
2,2
0,0

31.12.2017
5,1
1,8
0,05

(1)

Despesas Financeiras Ajustadas: somatório dos Juros e Despesas Financeiras incorridas no período excluídas as Despesas
oriundas de Variação Cambial.
(2)
Dívida Líquida Ajustada: somatório do saldo devedor de curto e longo prazos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures
menos Caixa e Equivalente de Caixa.
(3)
Outras Dívidas Onerosas: somatório das obrigações previdenciárias e com plano de assistência médica, parcelamento de dívidas
tributárias e parcelamento de dívidas com o fornecedor de Energia Elétrica.

Não houve descumprimento dos índices pactuados em nenhum dos trimestres de 2018.
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(i)
Apuração semestral (junho e dezembro) com dados acumulados de 12 meses - Covenants de
contratos FGTS sindicalizados:
Índice
Exigível total / patrimônio líquido
EBITDA / serviço da dívida
Ligação de água e esgoto / nº empregados

Limite
Igual ou inferior a 1,0
Mínimo de 1,5
Maior que 350

A seguir, análise dos covenants referentes ao exercício anterior, sendo que não havia saldo devedor em
31.12.2018:
Índice
Exigível total / patrimônio líquido
EBITDA(1) / serviço da dívida(2)
Ligação de água e esgoto / nº de empregados

31.12.2017
0,7
2,1
603

(1)

EBITDA: somatório (sem qualquer duplicidade) de (i) Lucro Operacional antes de Despesas Financeiras mais (ii)
os seguintes fatores que foram deduzidos para fins de sua determinação: (a) Depreciação e Amortização Consolidados.
(2) Serviço da Dívida: é apurado somando-se os juros, a amortização e as taxas. Nesse sentido o valor aproximado do
serviço da dívida pode ser apurado somando-se essas rubricas no “Fluxo de caixa das atividades operacionais”,
constantes nas DFs. Trata-se de valor aproximado, visto que as taxas relacionadas aos financiamentos que compõem o
Serviço da Dívida foram lançadas na rubrica “Impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais” no referido fluxo de
caixa.

Apuração anual com dados acumulados do exercício social
iii-a) Covenants da 5ª emissão de debêntures (Caixa FI):
Índice
Exigível total / patrimônio líquido
EBITDA / serviço da dívida
Dívida líquida / patrimônio líquido
Dívida líquida / EBITDA
EBITDA / receita operacional líquida ajustada

Limite
Igual ou inferior a 1,0
Igual ou superior a 1,5
Igual ou inferior a 1,0
Igual ou inferior a 3,0
Igual ou superior a 36%

Na análise de cada período do prazo de observação do contrato, temos o seguinte:
Índice
Exigível total / patrimônio líquido
EBITDA / serviço da dívida(1)
Dívida líquida / patrimônio líquido
Dívida líquida / EBITDA(2)
EBITDA / receita operacional líquida ajustada

31.12.2018
0,8
2,1
0,5
2,1
38%

31.12.2017
0,8
2,1
0,5
1,8
44%

(1)

Serviço da Dívida: é apurado somando-se os juros, a amortização e as taxas. Nesse sentido o valor aproximado do serviço da
dívida pode ser apurado somando-se essas rubricas no “Fluxo de caixa das atividades operacionais”, constantes nas DFs. Trata-se
de valor aproximado, visto que as taxas relacionadas aos financiamentos que compõem o Serviço da Dívida foram lançadas na
rubrica “Impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais” no referido fluxo de caixa.
(2)
EBITDA: somatório (i) do resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações; (ii) das despesas de
depreciação e amortização ocorridas no período; e (iii) das despesas financeiras.

Em 31.12.2018 não houve descumprimento dos índices pactuados.
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iii-b) Covenants do contrato com o KfW:
Índice
Exigível total / patrimônio líquido
EBITDA / serviço da dívida

Limite
Igual ou inferior a 1,0
Igual ou superior a 1,5

Na análise de cada período do prazo de observação do contrato, temos o seguinte:
Índice
Exigível total / patrimônio líquido
EBITDA / serviço da dívida(1)

31.12.2018
0,8
1,3

31.12.2017
0,8
1,8

(1) Serviço da Dívida: é apurado somando-se os juros, a amortização e as taxas. Nesse sentido o valor aproximado do serviço da
dívida pode ser apurado somando-se essas rubricas no “Fluxo de caixa das atividades operacionais”, constantes nas Demonstrações
financeira. Trata-se de valor aproximado, visto que as taxas relacionadas aos financiamentos que compõem o Serviço da Dívida
foram lançadas na rubrica “Impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais” no referido fluxo de caixa.

Em 18.07.2018, o Banco KfW concedeu à Companhia waiver até 31.12.2019, no que se refere ao cumprimento
do Covenant (EBITDA/Serviço da Dívida ≥1,5) do contrato nº 25.360 firmado entre as partes em 29.11.2011.
O waiver se justifica pelo fato de que não são excluídos, da apuração do Serviço da Dívida, os montantes pagos
pela Companhia a título de liquidação antecipada de suas dívidas, como ocorrido em agosto de 2018 com a
quitação das Debêntures da 9ª e 10ª Emissões.
iii-c) Covenants das 6ª e 7ª emissões de debêntures (públicas):
Índice
Dívida líquida / EBITDA
EBITDA / serviço da dívida

Limite
Igual ou inferior a 3,0
Igual ou superior a 1,5

Na análise de cada período do prazo de observação do contrato, temos o seguinte:
Índice
Dívida líquida(1) / EBITDA
EBITDA / serviço da dívida(2)

31.12.2018
2,2
1,9

31.12.2017
1,8
1,9

(1) Dívida

Líquida: corresponde ao total da dívida (empréstimos, financiamentos e debêntures) de
curto e longo prazos, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial da Emissora, subtraído do
montante de caixa e equivalentes de caixa de curto e longo prazo. Exclui-se Libertas.
(2) Serviço da Dívida: é apurado somando-se os juros, a amortização e as taxas. Nesse sentido o
valor aproximado do serviço da dívida pode ser apurado somando-se essas rubricas no “Fluxo de
caixa das atividades operacionais”, constantes nas DFs. Trata-se de valor aproximado, visto que
as taxas relacionadas aos financiamentos que compõem o Serviço da Dívida foram lançadas na
rubrica “Impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais” no referido fluxo de caixa.

Em 31.12.2018 não houve descumprimento dos índices pactuados.
iii-d) Covenants da 9ª e 10ª emissão de debêntures (públicas):
Índice
Dívida líquida / EBITDA
EBITDA / serviço da dívida

Limite
Igual ou inferior a 4,0
Igual ou superior a 1,2
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A seguir, análise dos covenants referentes ao exercício anterior, sendo que não havia saldo devedor em
31.12.2018:
Índice
Dívida líquida(1)/ EBITDA
EBITDA / serviço da dívida(2)

31.12.2017
1,8
1,9

(1)

Dívida Líquida: corresponde ao total da dívida (empréstimos, financiamentos e debêntures) de curto e longo prazos, conforme
demonstrado no Balanço Patrimonial da Emissora, subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa de curto e longo
prazo. Exclui-se Libertas.
(2)
Serviço da Dívida: é apurado somando-se os juros, a amortização e as taxas. Nesse sentido o valor aproximado do serviço da
dívida pode ser apurado somando-se essas rubricas no “Fluxo de caixa das atividades operacionais”, constantes nas DFs. Tratase de valor aproximado, visto que as taxas relacionadas aos financiamentos que compõem o Serviço da Dívida foram lançadas
na rubrica “Impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais” no referido fluxo de caixa.

Cláusulas Contratuais Restritivas – Covenants - 31.12.2017
A Companhia possui empréstimos e financiamentos com determinadas condições contratuais, que exigem o
cumprimento de cláusulas restritivas (covenants) com base em determinados índices financeiros, devidamente
auditados e com periodicidade de apuração do resultado distintas, conforme estabelecido nos respectivos
contratos.
(ii)
Apuração trimestral com dados acumulados de 12 meses - Covenants de contratos com o
BNDES:
Índice
EBITDA / despesas financeiras ajustadas
Dívida líquida ajustada / EBITDA
Outras dívidas onerosas / EBITDA

Limite
Igual ou superior a 3,8
Igual ou inferior a 3,0
Igual ou inferior a 1,0

Faixa
Igual ou superior a 3,0
Igual ou inferior a 3,8
Igual ou inferior a 1,3

Em 25.02.2016, o BNDES autorizou a suspensão, até 31.12.2017, da hipótese de descumprimento dos índices
pactuados e de suas respectivas penalidades contratuais, estabelecendo ainda que, durante o período da
suspensão, será mantido o reforço de garantia efetuado em 2015, até que a COPASA MG cumpra os índices
por no mínimo 03 (três) trimestres consecutivos ou não, dentro de um prazo de 12 meses.
Na análise de cada período do prazo de observação do contrato, temos o seguinte:
Índice
EBITDA / despesas financeiras ajustadas (1)
Dívida Líquida ajustada(2) / EBITDA
Outras dívidas onerosas(3) / EBITDA

31.12.2017
5,1
1,8
0,05

31.12.2016
3,6
2,0
0,1

(1)

Despesas Financeiras Ajustadas: somatório dos Juros e Despesas Financeiras incorridas no período excluídas as Despesas
oriundas de Variação Cambial.
(2)
Dívida Líquida Ajustada: somatório do saldo devedor de curto e longo prazos de Empréstimos, Financiamentos e
Debêntures menos Caixa e Equivalente de Caixa.
(3)
Outras Dívidas Onerosas: somatório das obrigações previdenciárias e com plano de assistência médica, parcelamento de
dividas tributárias e parcelamento de dívidas com o fornecedor de Energia Elétrica.

Não houve descumprimento dos índices pactuados em nenhum dos trimestres de 2017.
(iii)
Apuração semestral (junho e dezembro) com dados acumulados de 12 meses - Covenants de
contratos FGTS sindicalizados:
Índice
Exigível total / patrimônio líquido
EBITDA / serviço da dívida
Ligação de água e esgoto / nº empregados

Limite
Igual ou inferior a 1,0
Mínimo de 1,5
Maior que 350

Na análise de cada período do prazo de observação do contrato, temos o seguinte:
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Índice
Exigível total / patrimônio líquido
EBITDA(1) / serviço da dívida(2)
Ligação de água e esgoto / nº de empregados

31.12.2017
0,7
2,1
603

31.12.2016
0,8
2,1
588

(1)

EBITDA: somatório (sem qualquer duplicidade) de (i) Lucro Operacional antes de Despesas
Financeiras mais (ii) os seguintes fatores que foram deduzidos para fins de sua determinação: (a)
Depreciação e Amortização Consolidados.
(2) Serviço da Dívida: é apurado somando-se os juros, a amortização e as taxas. Nesse sentido, o valor
aproximado do serviço da dívida pode ser apurado somando-se essas rubricas no “Fluxo de caixa das
atividades operacionais”, constantes nas DFs. Trata-se de valor aproximado, visto que as taxas
relacionadas aos financiamentos que compõem o Serviço da Dívida foram lançadas na rubrica “Impostos,
taxas, contribuições e obrigações sociais” no referido fluxo de caixa.

Em 31.12.2017 não houve descumprimento dos índices pactuados.
(iv)

Apuração anual com dados acumulados do exercício social

iii-a) Covenants da 5ª emissão de debêntures (Caixa FI):
Índice
Exigível total / patrimônio líquido
EBITDA / serviço da dívida
Dívida líquida / patrimônio líquido
Dívida líquida / EBITDA
EBITDA / receita operacional líquida ajustada

Limite
Igual ou inferior a 1,0
Igual ou superior a 1,5
Igual ou inferior a 1,0
Igual ou inferior a 3,0
Igual ou superior a 36%

Na análise de cada período do prazo de observação do contrato, temos o seguinte:
Índice
Exigível total / patrimônio líquido
EBITDA / serviço da dívida(1)
Dívida líquida / patrimônio líquido
Dívida líquida / EBITDA(2)
EBITDA / receita operacional líquida ajustada

31.12.2017
0,8
2,1
0,5
1,8
44%

31.12.2016
0,9
1,3
0,6
3,2
31%

(1)

Serviço da Dívida: é apurado somando-se os juros, a amortização e as taxas. Nesse sentido o valor aproximado do serviço
da dívida pode ser apurado somando-se essas rubricas no “Fluxo de caixa das atividades operacionais”, constantes nas DFs.
Trata-se de valor aproximado, visto que as taxas relacionadas aos financiamentos que compõem o Serviço da Dívida foram
lançadas na rubrica “Impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais” no referido fluxo de caixa.
(2)
EBITDA: somatório (i) do resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações; (ii) das despesas
de depreciação e amortização ocorridas no período; e (iii) das despesas financeiras.

Em 31.12.2017 não houve descumprimento dos índices pactuados.
iii-b) Covenants do contrato com o KfW:
Índice
Exigível total / patrimônio líquido
EBITDA / serviço da dívida

Limite
Igual ou inferior a 1,0
Igual ou superior a 1,5

Na análise de cada período do prazo de observação do contrato, temos o seguinte:
Índice
Exigível total / patrimônio líquido
EBITDA / serviço da dívida(1)

31.12.2017
0,8
1,8

31.12.2016
0,9
1,2

(1)

Serviço da Dívida: é apurado somando-se os juros, a amortização e as taxas. Nesse sentido, o valor aproximado do serviço da
dívida pode ser apurado somando-se essas rubricas no “Fluxo de caixa das atividades operacionais”, constantes nas Demonstrações
financeira. Trata-se de valor aproximado, visto que as taxas relacionadas aos financiamentos que compõem o Serviço da Dívida
foram lançadas na rubrica “Impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais” no referido fluxo de caixa.
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Em 31.12.2017 não houve descumprimento dos índices pactuados.
iii-c) Covenants das 6ª e 7ª emissões de debêntures (públicas):
Índice
Dívida líquida / EBITDA
EBITDA / serviço da dívida

Limite
Igual ou inferior a 3,0
Igual ou superior a 1,5

Na análise de cada período do prazo de observação do contrato, temos o seguinte:
Índice
Dívida líquida(1) / EBITDA
EBITDA / serviço da dívida(2)

31.12.2017
1,8
1,9

31.12.2016
2,0
1,8

(1)

Dívida Líquida: corresponde ao total da dívida (empréstimos, financiamentos e debêntures) de curto e longo prazos,
conforme demonstrado no Balanço Patrimonial da Emissora, subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa de
curto e longo prazo. Exclui-se Libertas.
(2) Serviço da Dívida: é apurado somando-se os juros, a amortização e as taxas. Nesse sentido, o valor aproximado do
serviço da dívida pode ser apurado somando-se essas rubricas no “Fluxo de caixa das atividades operacionais”, constantes
nas DFs. Trata-se de valor aproximado, visto que as taxas relacionadas aos financiamentos que compõem o Serviço da
Dívida foram lançadas na rubrica “Impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais” no referido fluxo de caixa.

Em 31.12.2017 não houve descumprimento dos índices pactuados.
iii-d) Covenants da 9ª e 10ª emissão de debêntures (públicas):
Índice
Dívida líquida / EBITDA
EBITDA / serviço da dívida

Limite
Igual ou inferior a 4,0
Igual ou superior a 1,2

Na análise de cada período do prazo de observação do contrato, temos o seguinte:
Índice
Dívida líquida(1)/ EBITDA
EBITDA / serviço da dívida(2)

31.12.2017
1,8
1,9

31.12.2016
2,0
1,8

(1)

Dívida Líquida: corresponde ao total da dívida (empréstimos, financiamentos e debêntures) de curto e longo prazos, conforme demonstrado
no Balanço Patrimonial da Emissora, subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa de curto e longo prazo. Exclui-se Libertas.
(2)
Serviço da Dívida: é apurado somando-se os juros, a amortização e as taxas. Nesse sentido, o valor aproximado do serviço da dívida pode
ser apurado somando-se essas rubricas no “Fluxo de caixa das atividades operacionais”, constantes nas DFs. Trata-se de valor aproximado,
visto que as taxas relacionadas aos financiamentos que compõem o Serviço da Dívida foram lançadas na rubrica “Impostos, taxas,
contribuições e obrigações sociais” no referido fluxo de caixa.

Em 31.12.2017 não houve descumprimento dos índices pactuados.
(v)

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras:

Não existiam relações de longo prazo com instituições financeiras em 31.12.2018, 31.12.2017 e 31.12.2016,
além das destacadas no item 10.1 deste Documento.

g.

limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

A Companhia possuía, em 31.12.2018, um saldo em recursos contratados e ainda não liberados de R$153,5
milhões junto ao BNDES, de R$341,0 milhões junto ao FGTS e de R$355,1 milhões junto ao KfW e que serão
utilizados no Programa de Investimentos.
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Recursos Contratados e a Liberar (R$/mil)
Agente
Financeiro
CEF
BNDES
KFW(2)
Total

Limites Contratados(1)

31.12.2018

%

31.12.2017

%

31.12.2016

%

811.607
380.952
355.120
1.547.679

341.010
153.535
355.120
849.665

40%
18%
42%
55%

200.908
302.829
29.270
533.007

38%
57%
5%
23%

298.061
93.647
42.343
434.051

69%
22%
10%
18%

(1) Considera-se
(2) Valor

apenas contratos em andamento.
convertido em reais (R$) considerando o Euro nas datas de encerramento dos respectivos exercícios.

h.

alterações significativas em cada item das DFs

A seguir, são apresentados os balanços patrimoniais consolidados relativos aos períodos findos,
respectivamente, em 31.12.2018 e 31.12.2017 e as respectivas Análises Horizontais (AH) e Análises Verticais
(AV), com os respectivos comentários dos Diretores.
A Análise Horizontal compara medidas derivadas ou rubricas das DFs visando determinar a respectiva
evolução ao longo de um período de tempo. A Análise Vertical corresponde à representatividade, em termos
percentuais, de rubricas de nossas demonstrações de resultado em relação às receitas líquidas em um
determinado período, ou de saldos de contas dos balanços patrimoniais da Companhia em relação ao ativo
total ou passivo total em determinada data.
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AH²
ATIVO (R$ mil)

31.12.2018

AV¹

31.12.2017

AV

31.12.2018 X
31.12.2017

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Bancos e aplicações de convênios

313.371

2,8%

420.858

3,9%

-25,5%

1.156.507

10,3%

1.091.175

10,1%

6,0%

8.069

0,1%

23.284

0,2%

-65,3%

161.349

1,4%

-

-

-

Estoques

48.362

0,4%

44.891

0,4%

7,7%

Impostos a recuperar

30.691

0,3%

16.891

0,2%

81,7%

121.009

1,1%

91.389

0,8%

32,4%

18.830

0,2%

14.819

0,1%

27,1%

1.858.188

16,6%

1.703.307

15,8%

9,1%

-84,2%

Aplicações financeiras

Convênio de cooperação técnica
Créditos diversos
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Contas a receber de clientes

12.994

0,1%

82.478

0,8%

Caução em garantia de financiamentos

188.442

1,7%

172.181

1,6%

9,4%

Imposto de renda e contribuição social diferidos

159.892

1,4%

136.065

1,3%

17,5%

Aplicação financeira vinculada
Ativos financeiros a valor justo por meio de outros
resultados abrangentes
Ativos financeiros - contratos de concessão

81.943

0,7%

76.196

0,7%

7,5%

64.721

0,6%

73.058

0,7%

-11,4%

682.828

6,1%

659.147

6,1%

3,6%

34.244

0,3%

2.524

-

-

Investimentos
Intangível

1.225.064
260
6.419.348

11,0%
57,4%

1.201.649
260
6.135.235

11,1%
56,8%

1,9%
4,6%

Imobilizado

1.675.543

15,0%

1.769.541

16,4%

-5,3%

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

9.320.215

83,4%

9.106.685

84,2%

2,3%

11.178.403

100,0%

10.809.992

100,0%

3,4%

Créditos diversos

TOTAL DO ATIVO
1) AV: Análise Vertical
2) AH: Análise Horizontal
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AH
PASSIVO (R$ mil)

31.12.2018

AV

31.12.2017

AV

31.12.2018
X
31.12.2017

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos

173.736

1,6%

165.756

1,5%

Debêntures

441.996

4,0%

432.536

4,0%

2,2%

64.384

0,6%

74.411

0,7%

-13,5%

217.664

1,9%

199.483

1,8%

9,1%

Impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais

72.237

0,6%

68.363

0,6%

5,7%

Parcelamento de impostos

77.966

0,7%

70.696

0,7%

10,3%

Provisão para férias e 13º

Parceria público privada
Fornecedores

4,8%

116.366

1,0%

112.269

1,0%

3,6%

Participação dos empregados nos lucros

17.448

0,2%

25.342

0,2%

-31,1%

Obrigações de benefício de aposentadoria

39.346

0,4%

36.088

0,3%

9,0%

Juros sobre o capital próprio

93.397

0,8%

43.748

0,4%

-

Obrigações diversas

26.419

0,2%

27.605

0,3%

-4,3%

1.340.959

12,0%

1.256.297

11,6%

6,7%

Empréstimos e financiamentos

1.224.441

11,0%

1.241.502

11,5%

-1,4%

Debêntures

1.701.895

15,2%

1.296.305

12,0%

31,3%

350.487

3,1%

392.217

3,6%

-10,6%

12.994

0,1%

82.478

0,8%

-84,2%

Provisão para demandas judiciais

130.075

1,2%

133.877

1,2%

-2,8%

Obrigações de benefício de aposentadoria

105.483

0,9%

80.083

0,7%

31,7%

85.436

0,8%

82.890

0,8%

3,1%

3.610.811

32,3%

3.309.352

30,6%

9,1%

Capital social realizado

3.402.385

30,4%

3.402.385

31,5%

-

Reservas de lucro

2.834.829

25,4%

2.815.704

26,0%

0,7%

Ações em tesouraria

(8.576)

-0,1%

(8.576)

-0,1%

-

Ajustes de avaliação patrimonial

(2.005)

-

34.830

0,3%

-

6.226.633

55,7%

6.244.343

57,8%

-0,3%

11.178.403

100,0%

10.809.992

100,0%

3,4%

Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE

Parceria público privada
Parcelamento de impostos

Obrigações diversas

Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
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Análise das variações das contas patrimoniais em 31.12.2018 comparada a 31.12.2017
Ativo Circulante
O ativo circulante apresentou aumento de 9,1%, em 31.12.2018 se comparado ao ativo circulante de
31.12.2017. A seguir, os diretores comentam sobre as variações mais relevantes nas contas patrimoniais:
Caixa e equivalente de caixa
O saldo da conta caixa e equivalente de caixa apresentou redução de 25,5% em 31.12.2018, em comparação
com 31.12.2017, em função, principalmente, da aplicação de R$160 milhões na conta aplicações financeiras
resgatáveis após 90 dias.
Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes, no ativo circulante, apresentaram elevação de 6,0% em 31.12.2018,
comparativamente a 31.12.2017, refletindo a elevação na receita de água e esgoto resultantes, principalmente,
do reposicionamento tarifário, aplicado a partir de agosto de 2018.
Valores (R$ mil)
Vencidos
Vencidos até 30 dias
Vencidos de 31 até 60 dias
Vencidos de 61 até 90 dias
Vencidos de 91 até 180 dias
Vencidos acima de 180 dias
A vencer
Faturados
A faturar
Contas a receber de clientes
(-) Provisão para perdas contas a receber de clientes
Contas a receber de longo prazo (1)
Contas a receber de clientes, líquidas
(1)

31.12.2018
519.350
207.549
106.590
60.277
86.985
57.949
371.930
891.280
311.551
1.202.831
(46.324)
1.156.507
12.994
1.169.501

31.12.2017
432.830
154.403
91.578
53.623
91.590
41.636
392.383
825.213
297.719
1.122.932
(31.757)
1.091.175
82.478
1.173.653

31.12.2016
257.333
89.897
60.287
34.524
53.496
19.129
433.582
690.915
260.277
951.192
(25.493)
925.699
139.595
1.065.294

Refere-se ao termo de compensação realizado com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Bancos e aplicações de convênios
A conta bancos e aplicações de convênios registrou redução de 65,3% em 31.12.2018, em comparação com
31.12.2017, em função de maior utilização dos recursos para pagamentos dos valores medidos de obras
referentes aos Termos de Compromissos, Contratos e Convênios, firmados com entidades de administração
públicas nas esferas federal e estadual.
Aplicações financeiras
Refere-se às aplicações financeiras resgatáveis após 90 dias, com saldo de R$160 milhões em 31.12.2018,
sendo que no encerramento do exercício anterior, não havia aplicações com esses prazos de vencimento.
Estoques
A conta de estoque registrou incremento de 7,7%, em 31.12.2018 em comparação com 31.12.2017, tendo em
vista a necessidade de maior estoque de produtos químicos.
Impostos a recuperar
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O aumento de 81,7% no saldo da conta de impostos a recuperar em 31.12.2018, em relação a 31.12.2017,
ocorreu, principalmente, em função do aumento no saldo de IRPJ e CSLL a compensar em virtude da
sistemática de apuração do lucro real anual com base em balancetes mensais de suspensão ou redução, que
demonstraram que o valor pago excedeu o valor do imposto devido, inclusive o adicional.
Convênio de cooperação técnica
O aumento de 32,4% na conta convênio de cooperação técnica em 31.12.2018, quando comparada com
31.12.2017, é decorrente da elevação nos valores das obras de saneamento e preservação ambiental previstas
nos Termos de Compromissos, Contratos e Convênios, firmados com entidades de administração públicas nas
esferas federal e estadual, frente a menor disponibilidade de recursos reembolsados por partes dessas entidades.
Créditos Diversos
O saldo da conta créditos diversos em 31.12.2018 apresentou aumento de 27,1%, principalmente, em função
do adiantamento de repasse tarifário para o município de Montes Claros, conforme previsto no contrato de
concessão renovado em 2018. Essa conta reflete a parcela deste adiantamento a ser compensada com a receita
auferida em 2019.
Ativo Não Circulante
O ativo não circulante aumentou em 2,3% em 31.12.2018, quando comparado com 31.12.2017, passando de
R$9,1 bilhões em 31.12.2017 para R$9,3 bilhões em 31.12.2018. A seguir, as contas que apresentaram
variações mais significativas:
Contas a receber de clientes
A redução de 84,2% no saldo de contas a receber de clientes do ativo não circulante em 31.12.2018, quando
comparada a 31.12.2017, reflete a transferência de longo para curto prazo, do montante correspondente à
quitação das parcelas a vencer em 2019 dos créditos com o Município de Belo Horizonte, no âmbito do Termo
de Compensação de Dívidas Recíprocas, formalizado em fevereiro de 2010, entre o Município de Belo
Horizonte e a Companhia. Por meio desse Termo, ficou estabelecido que a quitação dos débitos da Companhia
com a Prefeitura de Belo Horizonte, oriundos do não recolhimento de tributos (ISSQN), devido à isenção
concedida na assinatura do Convênio com esse Município, em janeiro de 1973 e que foi posteriormente
revogada pela Prefeitura, seria realizada através de compensação com os créditos que a Companhia possuía
com o Município, referentes a faturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário não pagas
no período de 1990 a 2002.
Este acordo definiu que o valor de R$216,8 milhões seria liquidado mediante pagamentos recíprocos em 120
parcelas mensais e consecutivas, de igual valor, sujeitas a juros de 1% ao mês e atualização monetária anual
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, pelo IBGE. Em 31.12.2018, o
saldo de contas a receber de cliente, no ativo não circulante, era de R$13,0 milhões (R$82,5 milhões em
31.12.2017 e R$139,6 milhões em 31.12.2016).
Caução em garantia de financiamentos
A conta de caução em garantia de financiamentos em 31.12.2018, em comparação com 31.12.2017, apresentou
elevação de 9,4% em função do aumento da caução junto à Caixa e ao BNDES, decorrentes de liberação de
recursos.
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Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
O aumento de 17,5% na conta de imposto de renda e contribuição social diferidos em 31.12.2018, comparado
a 31.12.2017, deveu-se, principalmente, aos acréscimos das provisões para créditos de liquidação duvidosa,
perdas do passivo atuarial e às variações cambiais.
Aplicação financeira vinculada
A conta aplicação financeira vinculada apresentou elevação de 7,5% em 31.12.2018, comparativamente a
31.12.2017, em função de rendimentos auferidos e da liberação de recursos financeiros da Agência Nacional
de Águas - ANA, no âmbito do Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas – PRODES.
Ativos financeiros a valor justo por meio de outros resultados abrangentes
O saldo da conta ativos financeiros a valor justo refere-se ao saldo de investimento na empresa BRK Ambiental
– Foz de Jeceaba S.A.. A redução de 11,4% em 31.12.2018, comparativamente a 31.12.2017, é decorrente da
alteração da taxa de desconto. A Companhia passou a utilizar o Custo Médio Ponderado do Capital (Weighted
Average Cost of Capital - WACC) no cálculo do valor do investimento, o que acarretou a redução do seu valor
justo.
Ativos financeiros – contratos de concessão
O saldo da conta ativos financeiros - contrato de concessão apresentou crescimento de 3,6%, em 31.12.2018
comparativamente a 31.12.2017, motivado pelo aumento de incorporação de obras em andamento para o
Intangível em operação, cujos ativos têm vida útil econômica superior ao prazo de concessão.
Créditos diversos
O aumento no saldo da conta de créditos diversos em 31.12.2018, comparativamente a 31.12.2017, foi,
principalmente, em função do adiantamento de repasse tarifário para o município de Montes Claros, conforme
previsto no contrato de concessão, renovado em 2018.
Investimentos
Não houve variação no saldo da conta investimentos em 31.12.2018, comparativamente a 31.12.2017.
Intangível
O aumento na conta do intangível, em 31.12.2018, quando comparada a 31.12.2017, é decorrente do
incremento dos investimentos neste exercício, compensado pelo aumento da depreciação acumulada que reduz
os valores residuais em cada período.
Imobilizado
A redução na conta do Imobilizado é decorrente do aumento da depreciação acumulada que reduz os valores
residuais em cada período.
Passivo circulante
O passivo circulante aumentou em 6,7% em 31.12.2018 se comparado com 31.12.2017. A seguir, as contas
que apresentaram variações mais significativas:

Empréstimos e financiamentos
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As contas de empréstimos e financiamentos, no passivo circulante, apresentaram aumento de 4,8% em
31.12.2018, quando comparadas com 31.12.2017 e refletem os compromissos de curto prazo detalhados no
item 10.1.f.i deste Relatório.
Debêntures
A conta de debêntures, no passivo circulante, apresentou aumento de 2,2% em 31.12.2018 quando comparadas
com o saldo em 31.12.2017, e refletem os compromissos de curto prazo detalhados no item 10.1.f.i deste
Relatório.
Parceria Público-Privada
O saldo da conta de parceria público-privada, no passivo circulante, reflete a transferência de valores do
passivo de longo prazo para o curto prazo, correspondendo ao valor da parcela a ser paga com amortização de
investimentos (CAPEX) referente aos próximos 12 meses de 2019.
A redução de 13,5% no saldo da conta parceria público-privada, em 31.12.2018, quando comparada a
31.12.2017, é decorrente, principalmente, das amortizações realizadas ao longo do exercício.
Fornecedores
O aumento de 9,1% na conta fornecedores em 31.12.2018 se deve à existência de um número maior de contas
a pagar, quando comparado ao período de 31.12.2017, reflexo nas faturas vencidas fora de dia útil, as quais
remanesceram para liquidação no primeiro dia útil do mês seguinte, além do aumento dos contratos firmados
para fornecimento de materiais e serviços de terceiros ocorridos em 2018.
Impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais
O saldo da conta impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais em 31.12.2018 aumentou 5,7% em
comparação com o saldo em 31.12.2017 em decorrência, principalmente, da elevação do imposto de renda
retido na fonte referente aos JCP.
Parcelamento de Impostos
O aumento de 10,3% na conta de Parcelamento de Impostos, no passivo circulante, em 31.12.2018, em
comparação com 31.12.2017, é decorrente da elevação valores dos impostos (ISSQN) a pagar nos próximos
360 dias, oriundos do Acordo firmado com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Provisão para férias e 13º
O aumento de 3,6% na conta de provisão para férias e 13º em 31.12.2018, em comparação com 31.12.2017, é
decorrente da elevação dos salários e encargos, oriundo do reajuste salarial constante do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT).
Participação dos empregados nos lucros
O saldo da conta de participação dos empregados no lucro apresentou decréscimo de 31,1% em 31.12.2018,
em comparação com 31.12.2017, em decorrência da antecipação, em 2018, de montante superior ao valor de
2017.

Obrigações com benefício de aposentadoria
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A conta de obrigações com benefício de aposentadoria apresentou elevação de 9,0% em 31.12.2018
comparativamente a 31.12.2017, em decorrência do aumento da Nota do Tesouro Nacional série B -NTNB,
na data-base da avaliação atuarial, utilizado para o cálculo dessas obrigações, em 2018.
Juros sobre o Capital Próprio (JCP)
O aumento observado na conta em 31.12.2018, comparativamente a 31.12.2017, é decorrente, principalmente,
da elevação do percentual de distribuição do Lucro Líquido sob a forma de JCP.
Obrigações diversas
A redução de 4,3% na conta de obrigações diversas em 31.12.2018, em comparação com 31.12.2017, é
decorrente da quitação das obrigações oriundas das aquisições de ativos de infraestrutura nas assinaturas de
novas concessões ou nas renovações.
Passivo não circulante
O passivo não circulante aumentou em 9,1% em 31.12.2018, quando comparado com 31.12.2017, passando
de R$3,3 bilhões em 31.12.2017 para R$3,6 bilhões em 31.12.2018. A seguir as contas que apresentaram
variações mais significativas:
Empréstimos e financiamentos
As contas de empréstimos e financiamentos, no passivo não circulante, apresentaram redução de 1,4% em
31.12.2018, quando comparadas com 31.12.2017 e refletem os compromissos de longo prazo detalhados no
item 10.1.f.i deste Relatório.
Debêntures
A conta de debêntures, no passivo circulante, apresentou um aumento de 31,3% em 31.12.2018 quando
comparadas com o saldo em 31.12.2017 e refletem os compromissos de longo prazo detalhados no item 10.1.f.i
deste Relatório, em especial, as captações realizadas ao longo de 2018 (12ª e 13ª Emissão de Debêntures).
Parceria Público-Privada (PPP)
A queda de 10,6% na conta PPP reflete a transferência de valores do passivo de longo prazo para o curto prazo,
sendo que o seu saldo corresponde ao valor da parcela a ser paga com amortização de investimentos (CAPEX)
durante o contrato da Parceria Público Privada.
Parcelamento de Impostos
A redução de 84,2% na conta de Parcelamento de Impostos, no passivo não circulante, em 31.12.2018, em
relação a 31.12.2017, é decorrente da transferência para o passivo circulante da parcela a pagar nos próximos
360 dias. O saldo reflete os impostos (ISSQN) a pagar previsto no Acordo firmado com a Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte.
Provisão para demandas judiciais
A redução de 2,8% na conta de provisão para demandas judiciais em 31.12.2018, se comparado a 31.12.2017,
deveu-se, principalmente, a reversões constituídas, que foram motivadas por encerramentos de processos
cíveis, trabalhistas, assim como a diminuição de ocorrência de processos judiciais com expectativa de perda
provável.
Obrigações com benefício de aposentadoria
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A conta de obrigações com benefício de aposentadoria apresentou aumento de 31,7% em 31.12.2018 em
comparação com 31.12.2017, em decorrência da variação NTNB, na data-base da avaliação atuarial, que é
utilizada no cálculo destas obrigações em 2018.
Obrigações diversas
A conta de obrigações diversas apresentou aumento de 3,1% em 31.12.2018, em comparação com 31.12.2017.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido reduziu 0,3% em 31.12.2018, quando comparado com 31.12.2017. A seguir as contas
que apresentaram variações mais significativas:
Capital social realizado
Não houve variação nos dois períodos em análise na conta de capital social realizado.
Reservas de lucros
Esta conta apresentou elevação de 0,7% em função, principalmente, do incremento do lucro líquido de 2018,
comparativamente a 2017, que contribuiu com o aumento do valor distribuído para a conta de reserva de lucros,
apesar da distribuição de dividendos extraordinários, no montante de R$280 milhões em maio de 2018,
utilizando parte da reserva constituída.
Ações em tesouraria
Não houve variação nos dois períodos em análise na conta de ações em tesouraria.
Ajustes de avaliação patrimonial
A redução na conta ajustes de avaliação patrimonial em 31.12.2018, quando comparado com 31.12.2017, é
decorrente da reavaliação das obrigações dos planos de aposentadoria e das perdas no reconhecimento do valor
justo do investimento na empresa BRK Ambiental – Jeceaba S.A.
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Os diretores comentam a seguir sobre os fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais,
comparando-se os doze meses encerrados em 31.12.2018, com o mesmo período de 2017
A Companhia promoveu adequações na forma de divulgação das informações a partir das Informações
Trimestrais de 30.06.2018, visando alinhar à estrutura considerada no cálculo das tarifas, sendo que as
informações prestadas no item 10, referente ao exercício de 2018, refletem essa estrutura.
Segue quadro detalhando as principais alterações realizadas:
Divulgação até 30.06.2018

Nova Estrutura

Pessoal

Custo Administrável.

Energia Elétrica

Custo não Administrável.

Serviços de Terceiros

Item Segregado em:
 Telecomunicações (Custo não Administrável);
 Serviços de Terceiros (engloba: conservação e manutenção
de bens e sistemas, limpeza e vigilância, informática,
caminhão-pipa, publicidade e propaganda, dentre outros).

PPP do Rio Manso

Custo Administrável.

Materiais

Custos Operacionais Diversos
Repasse Tarifário a Municípios
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD)¹
Créditos Tributários²
Depreciações/Amortizações

Item Segregado em:
 Material de Tratamento;
 Combustíveis e Lubrificantes (Custo não Administrável);
 Materiais (engloba: material de conservação e manutenção
de bens e sistemas operacionais, peças e acessórios para
veículos, material de segurança e proteção, dentre outros).
Item Segregado em:
 Custos Operacionais Diversos (engloba: conduções, viagens
e estadias, eventos, auto consumo de água, dentre outros).
 Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos.
Custo Administrável.
Custo Administrável.
Custo não Administrável.
Custo de Capital.

1) Refere-se às provisões constituídas no período. Para o cálculo do valor da PCLD “líquida” é necessário deduzir desse valor a
recuperação de contas baixadas, contabilizada em “Outras Receitas Operacionais”.
2) Os créditos tributários são gerados a partir da aplicação das alíquotas das contribuições de PIS/PASEP e COFINS, a partir dos
elementos que se relacionam diretamente às atividades da Companhia como bens e serviços utilizados como insumos, depreciação,
energia elétrica e aluguéis de bens moveis e imóveis. Esses créditos são utilizados para compensar o valor a pagar desses impostos.

De acordo com a administração da Companhia, os principais fatores que impactaram os resultados operacionais
da Companhia, no exercício de 31.12.2018, em relação ao mesmo período de 2017, foram:
a) Receita Líquida de Água e de Esgoto
Os principais fatores que impactaram as receitas líquidas, provenientes da prestação de serviços de água, dos
serviços de esgoto e dos resíduos sólidos, desconsiderando-se as receitas de construção, no exercício encerrado
em 31.12.2018, em relação ao mesmo período de 2017, foram:
 crescimento no número de economias (unidades consumidoras) de água (1,3%) e de esgoto (3,7%).
 reposicionamento tarifário médio de 4,31%, aplicado pro rata para consumos registrados no mês de agosto
e integral a partir de setembro de 2018.
 queda de 2,7% no volume medido de água e esgoto por economia.
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A receita de resíduos sólidos, que em 2018 totalizou R$2,4 milhões (R$399 mil em 2017), refere-se à operação
do aterro do Município de Varginha, iniciada no segundo semestre de 2017.
A tabela a seguir mostra os valores dos períodos comparativos das Receitas Líquidas do exercício findo em
31.12.2018, comparativamente com o mesmo período de 2017:
Especificação (R$ mil)
Receita Direta de Água
Receita Direta de Esgoto
Receita Direta
Receita Indireta de Água
Receita Indireta de Esgoto
Receita Indireta
Receita Líquida de Água e Esgoto
Resíduos Sólidos
Receita Líquida de Água, Esgoto e Resíduos
Sólidos

2018
2.621.164
1.472.512
4.093.676
86.731
16.343
103.074
4.196.750
2.423
4.199.173

2017
2.523.283
1.404.404
3.927.687
83.024
12.628
95.652
4.023.339
399
4.023.738

Variação (%)
3,9%
4,8%
4,2%
4,5%
29,4%
7,8%
4,3%
4,4%

b) Custos dos Serviços Vendidos, Despesas com Vendas e Despesas Administrativas
A tabela a seguir mostra os valores dos períodos comparativos:
Especificação (R$ mil)
Custos Administráveis
Pessoal
Serviços de Terceiros
PPP do Rio Manso
Material
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa-PCLD
Repasse Tarifário a Municípios
Custos Operacionais Diversos
Custos não Administráveis
Energia Elétrica
Telecomunicações
Material de Tratamento
Combustíveis e Lubrificantes
Créditos Tributários
Custos de Capital
Depreciações e Amortizações
Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos
Total

2018

2017 Variação (%)

2.280.614
1.321.311
439.730
87.146
52.897
255.902
91.488
32.140
428.981
432.233
11.475
70.358
27.032
(112.117)

2.088.920
1.243.441
409.785
59.691
54.556
201.509
83.068
36.870
389.656
403.811
17.390
66.725
23.207
(121.477)

9,2%
6,3%
7,3%
46,0%
-3,0%
27,0%
10,1%
-12,8%
10,1%
7,0%
-34,0%
5,4%
16,5%
-7,7%

568.409
18.475
3.296.479

563.996
11.515
3.054.087

0,8%
60,4%
7,9%

Os principais fatores que impactaram os custos dos serviços vendidos, despesas com vendas e despesas
administrativas no exercício encerrado em 31.12.2018, em relação ao mesmo período de 2017, foram:
b.1) Salários e encargos: no período de 12 meses findo em 31.12.2018, esse item apresentou elevação de
6,3% em relação ao mesmo período de 2017, em função de:
 reajuste salarial, no âmbito da Controladora, conforme Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) assinado em
21.08.2018, e retroativo a 1º de maio (data-base), de 1,69%, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC);
 incremento nos gastos com programa de alimentação, em função, principalmente, de crédito não recorrente,
no valor global de R$16,8 milhões, no cartão alimentação dos empregados;
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 crescimento do número de empregados de 2,6%, sendo que cerca de 83% das contratações realizadas
referem-se à área operacional; e
 elevação de 13,0% nas despesas relativas ao Plano de Saúde, em função de elevação nos preços de
procedimentos e honorários médicos.
b.2) Serviços de Terceiros: apresentaram elevação de 7,3% em 31.12.2018, comparado com o mesmo período
de 2017, em razão, principalmente, de:
 incremento nos gastos com locação de frota de veículos, que se deu de forma gradativa nos últimos
exercícios. Essa estratégia resultou em menor consumo de combustíveis e manutenção de veículos, bem como
ganhos de produtividade e de eficiência, dentre outros benefícios;
 elevação nos gastos com serviços de conservação e manutenção de bens e sistemas, decorrentes de reajustes
nos preços dos contratos de prestação de serviços, maior demanda por serviços corretivos e manutenção
preventiva nos sistemas;
 incremento nos gastos com serviços técnicos profissionais e serviços de informática;
 aumento nas despesas de arrecadação, cobrança, leitura e entrega de contas, em função, especialmente, do
aumento significativo nas tarifas cobradas pelo principal agente arrecadador; e
 redução nos com gastos de publicidade e propaganda, e nos gastos com caminhão pipa
b.3) PPP do Rio Manso: foi registrada elevação de 46,0% nas despesas referentes à Parceria Público-Privada
(PPP) do Sistema Rio Manso, comparando-se o ano de 2018 com 2017, em função, principalmente, do
aprimoramento da metodologia adotada na mensuração do reajustamento contratual das despesas de
manutenção de sistemas, que passou a ser considerada como despesa operacional (OPEX), do reajustamento
das contraprestações e da elevação nos gastos com energia elétrica.
b.4) Materiais: a redução de 3% observada no item ocorreu em função, principalmente, da queda nos gastos
com peças, acessórios e componentes para veículos
b.5) Provisão para crédito de liquidação duvidosa: no período de 12 meses findo em 31.12.2018, o aumento
de 27,0% nesta conta, em comparação ao mesmo período de 2017, ocorreu em decorrência do crescimento nas
receitas observadas como resultado do reposicionamento tarifário aplicado em maio de 2018 e julho de 2017,
conjugado ao aumento na inadimplência e da alteração do critério de reconhecimento de perda incorrida para
perda esperada. Também houve contabilização de provisões em função da negociação de débitos com
entidades filantrópicas e prefeituras com destaque para o acordo com a Santa Casa de Misericórdia e com o
Município de Montes Claros.
A PCLD “líquida”, obtida por meio da diferença entre a PCLD e a recuperação de contas baixadas
(contabilizada em “Outras Receitas Operacionais”) apresentou queda de 10,9% em 2018, conforme pode ser
visto no quadro a seguir:
Especificação(R$ mil)
(+) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD)
(-) Recuperação de Contas Baixadas
(=) PCLD liquida

2018

2017

255.902
147.313
108.589

201.509
79.734
121.775

2018
X
2017
26,99%
84,76%
-10,83%
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b.6) Repasse Tarifário a Municípios: a variação nos valores dos repasses tarifários a municípios no ano de
2018, comparativamente ao observado no ano de 2017, deveu-se à elevação do faturamento de Belo Horizonte,
que é base mais representativa para o cálculo dos repasses efetuados, bem como ao início de repasses a novos
municípios.
b.7) Energia Elétrica: no exercício de 2018 esse item apresentou aumento de 7,0 % comparando-se com o
mesmo período de 2017 em função de reajuste com impacto médio de 18,0% sobre as tarifas da CEMIG em
maio de 2018 e pelos efeitos das alterações de bandeiras. Tais variações foram compensadas pela redução de
10,7% nas tarifas da CEMIG, autorizadas no reajuste de 2017 (Resolução Homologatória 2.248/2017) em
relação às tarifas de energia de 2016.
b.8) Telecomunicações: a redução foi decorrente de substituição da prestadora de serviços de transmissão de
dados, permitindo melhoria na eficiência, bem como redução nos valores contratados.
b.9) Combustíveis e Lubrificantes: o incremento observado se deu em função de aumento no preço dos
combustíveis, bem como de gastos com geradores para operações de captação, ETEs e poços não energizados.
b.10) Créditos Tributários a queda de 7,7% em 2018, comparada com 2017 reflete o fim da utilização dos
créditos tributários oriundos da amortização dos ativos relacionados à PPP do Rio Manso, cuja incorporação
se deu em dezembro de 2015.
b.11) Depreciações e Amortizações: apresentaram aumento de somente 0,8% no exercício findo em
31.12.2018, em relação ao mesmo período do exercício anterior, apesar do incremento de investimento no
ativo intangível e imobilizado, em função, principalmente, do término do período de depreciação de máquinas
e equipamentos utilizados na automação de sistemas de abastecimento de água da RMBH.
c) Outras Receitas (Despesas) Operacionais:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de:
Especificação (R$ mil)
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Outras Receitas (Despesas) Operacionais

2018
198.484
(141.810)
56.674

2017
250.252
(227.954)
22.298

Variação (%)
-20,7
-37,8
-

Outras receitas operacionais: a redução de 20,7% no grupo deveu-se, principalmente, ao menor nível de
reversão de provisão não dedutível constituída anteriormente, com destaque para processos de natureza cível
e também ao aumento na recuperação de contas baixadas, em função do acordo com a Santa Casa de
Misericórdia e com o município de Montes Claros. As alterações nos prognósticos de perda são em razão de
reclassificações de risco realizadas no âmbito do Fórum de Contingências instituído para revisão e validação
dos riscos indicados pela área jurídica nos processos contra a Companhia, baseadas em jurisprudências e
sentenças prolatadas.
Outras despesas operacionais: a queda de 37,8% é explicada, principalmente, pela redução nas provisões
não dedutíveis para demandas judiciais decorrentes das avaliações dos prognósticos de perdas em razão das
classificações de risco.
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d) Receitas (despesas) financeiras:
Especificação (R$ mil)
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado Financeiro

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de:
2018
2017
Variação (%)
117.748
134.428
-12,4%
(308.331)
(332.441)
-7,3%
(190.583)
(198.013)
-3,8%

Receitas Financeiras
A queda de 12,4% nas receitas financeiras, comparando-se o 2018 com 2017, é decorrente, principalmente, do
redução no ganho em variações monetárias e da redução no ganho real em aplicações financeiras, em função
do menor caixa disponível.
Despesas Financeiras
A diminuição de 7,3% em 2018, comparado com 2017, é resultado, principalmente, da queda dos juros sobre
financiamentos, resultantes das amortizações ocorridas ao longo do ano e da redução dos principais indicadores
(CDI, IPCA, TR) da dívida da Companhia
Com isso o lucro líquido atingiu R$578.700 mil no exercício social encerrado em 31.12.2018 (R$560.438 mil
no mesmo período do ano anterior), conforme tabela abaixo:
Especificação (R$ mil)
Lucro Líquido
Lucro por Ação (R$)

2018

2017

578.700

560.438

Variação (%)
3,3

4,58

4,42

3,3
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Análise das variações patrimoniais em 31.12.2017 comparada a 31.12.2016
A seguir, são apresentados os balanços patrimoniais consolidados relativos aos períodos findos,
respectivamente, em 31.12.2017 e 31.12.2016 e as respectivas Análises Horizontais (AH) e Análises Verticais
(AV), com os respectivos comentários dos Diretores.
A Análise Horizontal compara medidas derivadas ou rubricas de nossas DFs com o fim de determinar a
respectiva evolução ao longo de um período de tempo. A Análise Vertical corresponde à representatividade,
em termos percentuais, de rubricas de nossas demonstrações de resultado em relação às receitas líquidas em
um determinado período, ou de saldos de contas de nossos balanços patrimoniais em relação ao ativo total ou
passivo total em determinada data.

AH²
ATIVO (R$ mil)

31.12.2017

AV¹

31.12.2016

AV

31.12.2017 X
31.12.2016

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa

420.858

3,9%

638.743

5,8%

-34,1%

1.091.175

10,1%

925.699

8,5%

17,9%

Bancos e aplicações de convênios

23.284

0,2%

37.175

0,3%

-37,4%

Estoques

44.891

0,4%

40.904

0,4%

9,7%

Impostos a recuperar

16.891

0,2%

25.505

0,2%

-33,8%

Convênio de cooperação técnica

91.389

0,8%

40.172

0,4%

-

Créditos diversos

14.819

0,1%

16.473

0,1%

-10,0%

1.703.307

15,8%

1.724.671

15,8%

-1,2%

Contas a receber de clientes

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Contas a receber de clientes

82.478

0,8%

139.595

1,3%

-40,9%

Caução em garantia de financiamentos

172.181

1,6%

169.711

1,5%

1,5%

Imposto de renda e contribuição social diferidos

136.065

1,3%

155.219

1,4%

-12,3%

76.196

0,7%

75.395

0,7%

1,1%

Ativos financeiros disponíveis para venda

73.058

0,7%

59.564

0,5%

22,7%

Ativos financeiros - contratos de concessão

659.147

6,1%

604.538

5,5%

9,0%

2.524

0,02%

46.811

0,4%

-94,6%

Investimentos

1.201.649
260

11,1%
-

1.250.833
260

11,4%
-

-3,9%
-

Intangível

6.135.235

56,8%

7.833.795

71,6%

-21,7%

Imobilizado

1.769.541

16,4%

137.922

1,3%

-

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

9.106.685

84,2%

9.222.810

84,2%

-1,3%

100,0% 10.947.481

100,0%

-1,3%

Aplicação financeira vinculada

Créditos diversos

TOTAL DO ATIVO

10.809.992

1) AV: Análise Vertical
2) AH: Análise Horizontal

PÁGINA: 191 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

AH
PASSIVO (R$ mil)

31.12.2017

AV

31.12.2016

AV

31.12.2017
X
31.12.2016

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos

165.756

1,5%

146.931

1,3%

12,8%

Debêntures

432.536

4,0%

365.469

3,3%

18,3%

Parceria público privada

74.411

0,7%

108.581

1,0%

-31,5%

199.483

1,8%

154.408

1,4%

29,2%

68.363

0,6%

58.321

0,5%

17,2%

Parcelamento de impostos

70.696

0,6%

64.429

0,6%

9,7%

Provisão para férias e 13º

112.269

1,0%

100.734

0,9%

11,4%

Participação dos empregados nos lucros

25.342

0,2%

18.335

0,2%

38,2%

Obrigações de benefício de aposentadoria

36.088

0,3%

33.127

0,3%

8,9%

Juros sobre o capital próprio

43.748

0,4%

65.406

0,6%

-33,1%

Obrigações diversas

27.605

0,3%

15.710

0,1%

75,7%

1.256.297

11,6%

1.131.451

10,3%

11,0%

Empréstimos e financiamentos

1.241.502

11,5%

1.252.992

11,4%

-0,9%

Debêntures

1.296.305

12,0%

1.665.533

15,2%

-22,2%

392.217

3,6%

441.563

4,0%

-11,2%

Fornecedores
Impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais

Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE

Parceria público privada
Parcelamento de impostos

82.478

0,8%

139.595

1,3%

-40,9%

133.877

1,2%

185.552

1,7%

-27,8%

Obrigações de benefício de aposentadoria

80.083

0,7%

110.300

1,0%

-27,4%

Obrigações diversas

82.890

0,8%

80.808

0,7%

2,6%

3.309.352

30,6%

3.876.343

35,4%

-14,6%

Capital social realizado

3.402.385

31,5%

3.402.385

31,1%

-

Reservas de lucro

Provisão para demandas judiciais

Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.815.704

26,0%

2.528.663

23,1%

11,3%

Ações em tesouraria

(8.576)

-0,1%

(8.576)

-0,1%

-

Ajustes de avaliação patrimonial

34.830

0,3%

17.215

0,2%

-

6.244.343

57,8%

5.939.687

54,3%

5,13%

10.809.992

100,0%

10.947.481

100,0%

-1,26%

Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
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Análise das variações das contas patrimoniais em 31.12.2017 comparada a 31.12.2016
Ativo Circulante
O ativo circulante apresentou queda de 1,2% em 31.12.2017 se comparado ao ativo circulante de 31.12.2016.
A seguir, as contas que apresentaram variações mais significativas:
Caixa e equivalente de caixa
O saldo da conta caixa e equivalente de caixa apresentou redução de 34,1% em 31.12.2017, em comparação
com 31.12.2016, devido à redução da disponibilidade de recursos da Companhia. Essa redução se deu,
principalmente, em função da declaração e pagamento em novembro de 2017 de R$120 milhões a títulos de
dividendos extraordinários. Contribuiu ainda o pagamento, dentre do próprio exercício de 2017, dos JCP
referentes ao 3º trimestre, sendo que no ano anterior, o pagamento dos JCP referente ao 3º trimestre foi
realizado no exercício subsequente.
Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes, no ativo circulante, apresentaram aumento de 17,9% em 31.12.2017,
comparativamente a 31.12.2016, refletindo a elevação na receita de água e esgoto resultantes, principalmente,
do reposicionamento tarifário, aplicado a partir de junho de 2017.
Valores (R$ mil)
Vencidos
Vencidos até 30 dias
Vencidos de 31 até 60 dias
Vencidos de 61 até 90 dias
Vencidos de 91 até 180 dias
Vencidos acima de 180 dias
A vencer
Faturados
A faturar
Contas a receber de clientes
(-) Provisão para perdas contas a receber de clientes
Contas a receber de longo prazo (1)
Contas a receber de clientes, líquidas

31.12.2017
432.830
154.403
91.578
53.623
91.590
41.636
392.383
825.213
297.719
1.122.932
(31.757)
1.091.175
82.478
1.173.653

31.12.2016
257.333
89.897
60.287
34.524
53.496
19.129
433.582
690.915
260.277
951.192
(25.493)
925.699
139.595
1.065.294

(1) Refere-se ao

termo de compensação realizado com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, conforme
descrito na Nota 23 das DFs da Companhia do exercício findo em 31.12.2016.

Bancos e aplicações de convênios
A conta bancos e aplicações de convênios registrou redução de 37,4% em 31.12.2017, em comparação com
31.12.2016, em função de uma maior utilização dos recursos para pagamentos dos valores medidos de obras
referentes aos Termos de Compromissos, Contratos e Convênios, firmados com entidades de administração
públicas nas esferas federal e estadual.
Estoques
A conta de estoque registrou incremento de 9,7%, em 31.12.2017 em comparação com 31.12.2016, tendo em
vista a necessidade de maior estoque de produtos químicos.
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Impostos a recuperar
A redução de 33,8% no saldo da conta de impostos a recuperar em 31.12.2017, em relação a 31.12.2016,
ocorreu devido à diminuição no saldo de IRPJ e CSLL a compensar e a menor necessidade de resgate dos
recursos mantidos nas aplicações financeiras, em função do processo contínuo de eficiência na gestão do caixa
da Companhia, e assim houve diminuição ao longo de 2017 do Imposto de Renda Retido na Fonte, a ser
utilizado na compensação com o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
Convênio de cooperação técnica
O aumento observado na conta convênio de cooperação técnica em 31.12.2017, quando comparada com
31.12.2016, é decorrente da elevação nos valores das obras de saneamento e preservação ambiental previstas
nos Termos de Compromissos, Contratos e Convênios, firmados com entidades de administração públicas nas
esferas federal e estadual, frente a menor disponibilidade de recursos reembolsados por partes destas entidades.
Créditos Diversos
O saldo da conta créditos diversos em 31.12.2017 apresentou redução de 10% principalmente em função do
recebimento de dividendos complementares referente ao investimento na empresa Foz de Jeceaba,
reconhecidos no exercício de 2016.
Ativo Não Circulante
O ativo não circulante reduziu em 1,3% em 31.12.2017, quando comparado com 31.12.2016, passando de
R$9,2 bilhões em 31.12.2016 para R$9,1 bilhões em 31.12.2017.
Contas a receber de clientes
A redução de 40,9% no saldo de contas a receber de clientes do ativo não circulante em 31.12.2017 quando
comparada a 31.12.2016, reflete a transferência de longo para curto prazo, do montante correspondente à
quitação das parcelas a vencer em 2018 dos créditos com o Município de Belo Horizonte, no âmbito do Termo
de Compensação de Dívidas Recíprocas, formalizado em fevereiro de 2010, entre o Município de Belo
Horizonte e a Companhia. Por meio desse Termo, ficou estabelecido que a quitação dos débitos da Companhia
com a Prefeitura de Belo Horizonte, oriundos do não recolhimento de tributos (ISSQN), devido à isenção
concedida na assinatura do Convênio com esse Município, em janeiro de 1973 e que foi posteriormente
revogada pela Prefeitura, seria realizada através de compensação com os créditos que a Companhia possuía
com o Município, referentes a faturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário não pagas
no período de 1990 a 2002.
Este acordo definiu que o valor de R$216,8 milhões seria liquidado mediante pagamentos recíprocos em 120
parcelas mensais e consecutivas, de igual valor, sujeitas a juros de 1% ao mês e atualização monetária anual
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, pelo IBGE. Em 31.12.2017, o
saldo de contas a receber de cliente, no ativo não circulante, era de R$82,5 milhões (R$139,6 milhões em
31.12.2016).
Caução em garantia de financiamentos
A conta de caução em garantia de financiamentos em 31.12.2017, em comparação com 31.12.2016, apresentou
elevação de 1,5%.
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Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
A redução de 12,3% na conta de imposto de renda e contribuição social diferido em 31.12.2017, comparado a
31.12.2016, deveu-se, principalmente, à diminuição no saldo de provisões para processos judiciais.
Aplicação financeira vinculada
A conta aplicação financeira vinculada apresentou elevação de somente 1,1% em 31.12.2017,
comparativamente a 31.12.2016, apesar dos rendimentos auferidos no período, devido a saque de recursos da
conta vinculada, uma vez que foram cumpridas as metas pactuadas na assinatura do contrato no âmbito do
Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas – PRODES.
Ativos financeiros disponíveis para venda
O saldo da conta ativos financeiros disponível para venda refere-se ao saldo de investimento na empresa Foz
de Jeceaba, cujo incremento de 22,7% em 31.12.2017, comparativamente a 31.12.2016, se deu em função do
aumento no valor justo dos investimentos, resultante da variação positiva das projeções de pagamentos de
dividendos, devido à elevação do resultado daquela empresa em 2017.
Ativos financeiros – contratos de concessão
O saldo da conta ativos financeiros - contrato de concessão em 31.12.2017 apresentou elevação de 9,0%
comparativamente a 31.12.2016, motivado pelo aumento de incorporação de obras em andamento para o
Intangível em operação, cujos ativos têm vida útil econômica superior ao prazo de concessão.
Créditos diversos
A queda no saldo da conta de créditos diversos de 94,6% em 31.12.2017, comparativamente a 31.12.2016, foi,
causada, principalmente, (i) pela transferência dos valores de depósitos judiciais para o passivo não circulante
tendo em vista a conciliação desta conta, quando foi verificado serem referentes a processos judiciais de perda
provável e (ii) pelo resgate de depósitos de processos já provisionados.
Investimentos
Não houve variação no saldo da conta investimentos em 31.12.2017, comparativamente a 31.12.2016.
Intangível e Imobilizado
A leve queda de 0,1% observada nas contas do intangível e imobilizado, em conjunto, em 31.12.2017, quando
comparada a 31.12.2016, deve ser avaliada em conjunto, e ainda é reflexo da redução do patamar de
investimentos realizados a partir de 2015, em função da necessidade de redução da alavancagem da
Companhia, de modo a buscar o reequilíbrio econômico-financeiro, assim como pelo aumento da depreciação
acumulada que reduz os valores residuais em cada período.
Ressalta-se que em maio de 2017, houve a transferência de ativos do grupo intangível para o grupo
imobilizado, no valor de R$1,6 bilhão, referentes aos sistemas compartilhados de abastecimento de água e
tratamento de esgoto, resultando no aumento incorrido no período. Esse ajuste contábil foi necessário, uma
vez que os sistemas compartilhados não são indenizados pelo poder concedente no término ou caso não haja
renovação da concessão.
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Passivo circulante
O passivo circulante aumentou em 11,0% em 31.12.2017 se comparado com 31.12.2016, passando de R$1,1
bilhão em 31.12.2016 para R$1,3 bilhão em 31.12.2017. A seguir, as contas que apresentaram variações mais
significativas:
Empréstimos e financiamentos
As contas de empréstimos e financiamentos, no passivo circulante, apresentaram aumento de 12,8% em
31.12.2017, quando comparadas com 31.12.2016, tendo em vista a elevação dos compromissos no curto prazo,
em função do fim do período de carência dos contratos referentes ao PAC e da liberação de recursos de leasing
e financiamento do Banco IBM, sem prazo de carência.
Debêntures
A conta de debêntures, no passivo circulante, apresentou aumento de 18,3% em 31.12.2017 quando
comparadas com o saldo em 31.12.2016, tendo em vista a elevação dos compromissos no curto prazo,
decorrentes do fim do período de carência de debêntures, que acarretou a transferência do longo para o curto
prazo e da liberação de recursos da 8ª emissão, já em fase de amortização.
Parceria Público-Privada
O saldo da conta de parceria público-privada, no passivo circulante, reflete a transferência de valores do
passivo de longo prazo para o curto prazo correspondendo ao valor da parcela a ser paga com amortização de
investimentos (CAPEX) referente aos próximos 12 meses de 2018.
Fornecedores
O aumento de 29,2% na conta fornecedores em 31.12.2017 reflete a existência de um número maior de contas
a pagar, quando comparado ao período de 31.12.2016, reflexo das faturas vencidas fora de dia útil, as quais
remanesceram para liquidação no primeiro dia útil do mês seguinte, além dos reajustes de materiais e serviços
de terceiros ocorrido em 2017.
Impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais
O saldo da conta impostos, taxas, contribuições e obrigações sociais em 31.12.2017 aumentou 17,2% em
comparação com o saldo em 31.12.2016, em decorrência do aumento dos valores a pagar referente a IRPJ e
PIS/COFINS.
Parcelamento de Impostos
O aumento de 9,7% na conta de Parcelamento de Impostos, no passivo circulante, em 31.12.2017, em
comparação com 31.12.2016, é decorrente da elevação valores dos impostos (ISSQN) a pagar nos próximos
360 dias, oriundos do Acordo firmado com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Provisão para férias e 13º
A elevação na conta de provisão para férias e 13º em 31.12.2017, em comparação com 31.12.2016, é decorrente
do aumento dos salários e encargos, oriundo do reajuste salarial constante do Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) e da implantação de novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS), em 2017, além da redução do
número de empregados que gozaram férias no exercício.
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Participação dos empregados nos lucros
A conta de participação dos empregados nos lucros apresentou acréscimo de 38,2% em 31.12.2017, em
comparação com 31.12.2016, tendo em vista aumento do lucro auferido no exercício de 2017, em 29,1%.
Obrigações com benefício de aposentadoria
A conta obrigações com benefícios de aposentadoria apresentou um aumento de 8,9% em 31.12.2017, em
comparação com 31.12.2016. O saldo desta conta em 31.12.2017 refere-se ao montante de contribuição dos
empregados incidentes sobre a folha de pagamento e a contribuições especiais, cuja elevação é reflexo do
aumento de 9% nos salários e encargos em 2017.
Juros sobre o Capital Próprio
A redução na conta de JCP em 31.12.2017, comparativamente a 31.12.2016, é decorrente de no encerramento
do exercício de 2017, a Companhia possuir como saldo a pagar apenas o valor do 4T17. No ano anterior, por
conta da Política vigente, o saldo a pagar contemplava o valor referente ao 4T16 e o do 3T16.
Obrigações diversas
O aumento de 75,7% na conta de obrigações diversas em 31.12.2017, em comparação com 31.12.2016, é
decorrente de obrigações oriundas das aquisições de ativos nas renovações de concessão e de encontros de
contas entre a Companhia e órgãos da esfera municipal e estadual.
Passivo não circulante
O passivo não circulante reduziu em 14,6% em 31.12.2017, quando comparado com 31.12.2016, passando de
R$3,9 bilhões em 31.12.2016 para R$3,3 bilhões em 31.12.2017. A seguir, as contas que apresentaram
variações mais significativas:
Empréstimos e financiamentos
Essa conta apresentou redução de 0,9%, em 31.12.2017, em relação a 31.12.2016, e refletem os compromissos
detalhados no item 10.1.f.i deste Relatório.
Debêntures
A redução de 22,1% na conta de debêntures, no passivo não circulante, em 31.12.2017, em relação a
31.12.2016, refletem os compromissos detalhados no item 10.1.f.i deste Relatório.
Parceria Público-Privada (PPP)
A queda na conta PPP reflete a transferência de valores do passivo de longo prazo para o curto prazo sendo
que o seu saldo corresponde ao valor da parcela a ser paga com amortização de investimentos (CAPEX)
durante o contrato da PPP.
Parcelamento de Impostos
A redução de 40,9% na conta de Parcelamento de Impostos, no passivo não circulante, em 31.12.2017, em
relação a 31.12.2016, é decorrente da transferência para o ativo circulante da parcela a pagar nos próximos
360 dias. O saldo reflete os impostos (ISSQN) a pagar previsto no Acordo firmado com a Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte.
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Provisão para demandas judiciais
A redução de 27,8% na conta de provisão para demandas judiciais em 31.12.2017, se comparado a 31.12.2016
deveu-se, principalmente, a reversões constituídas, que foram motivadas por encerramentos de processos
cíveis, trabalhistas, assim como a diminuição de ocorrência de processos judiciais com expectativa de perda
provável.
Obrigações com benefício de aposentadoria
A conta de obrigações com benefício de aposentadoria apresentou queda de 27,4% em 31.12.2017 em
comparação com 31.12.2016, em decorrência da redução da taxa de desconto utilizada no cálculo atuarial em
2017, consequência da diminuição das taxas de juros básicos da economia.
Obrigações diversas
A conta de obrigações diversas apresentou aumento de 2,6% em 31.12.2017, em comparação com 31.12.2016.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido aumentou 5,1% em 31.12.2017, quando comparado com 31.12.2016, passando de R$5,9
bilhões em 31.12.2016 para R$6,2 bilhões em 31.12.2017. O aumento ocorreu principalmente pelas variações
descritas abaixo:
Capital social realizado
Não houve variação nos 2 (dois) períodos em análise na conta de capital social realizado.
Reservas de lucros
A conta reserva de lucros apresentou elevação de 11,3% em função, principalmente, da constituição de reserva
de lucros referente ao resultado de 2017.
Ações em tesouraria
Não houve variação nos dois períodos em análise na conta de ações em tesouraria.
Ajustes de avaliação patrimonial
O aumento observado na conta ajustes de avaliação patrimonial em 31.12.2017, quando comparado com
31.12.2016, é decorrente da reavaliação das obrigações dos planos de aposentadoria e ganhos no
reconhecimento de aumento do valor justo do investimento na empresa Foz de Jeceaba.

Os diretores comentam a seguir sobre os fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais,
comparando-se os 12 meses encerrados em 31.12.2017, com o mesmo período de 2016
De acordo com a administração da Companhia, os principais fatores que impactaram os resultados
operacionais da Companhia, no exercício de 31.12.2017, em relação ao mesmo período de 2016, foram:
Receita Líquida de Água e de Esgoto
Os principais fatores que impactaram as receitas líquidas, provenientes da prestação de serviços de água e dos
serviços de esgoto, desconsiderando-se as receitas de construção em relação ao total das receitas líquidas, no
exercício encerrado em 31.12.2017, em relação ao mesmo período de 2016, foram:
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 crescimento no número de economias (unidades consumidoras) de água (+1,6%) e de esgoto (+2,9%);
 reposicionamento tarifário médio de 13,9%, aplicado pro rata para consumos registrados entre 13.05.2016
e 12.06.2016, e integral para consumos registrados a partir de 13.06.2016; e
 reposicionamento tarifário médio de 8,69%, resultante da conclusão, com atraso, da revisão tarifária da
Companhia, cuja aplicação ocorreu de forma pro rata para consumos entre 30 de julho e 29 de agosto e integral
para consumos a partir de 30.08.2017, ou seja, somente em setembro houve impacto total da Revisão Tarifária.
Tal questão, aliada à situação vivenciada de restrições hídricas em diversas localidades no Estado, implicando
em racionamentos e rodízios, limitou o crescimento da receita no 2º semestre de 2017.
O volume medido de água e esgoto por economia apresentou queda de 2,2%, confirmando a tendência de
redução no consumo por economia, motivada pela conscientização da população quanto à necessidade de
preservação dos recursos naturais, por instalações e equipamentos hidráulicos que utilizam técnicas de uso
racional da água, pela modificação da tipologia dos imóveis - maior predileção por imóveis verticais, dentre
outros fatores.
A receita de resíduos sólidos (R$399 mil) refere-se ao início de operação, no segundo semestre de 2017, do
aterro do Município de Varginha.
A tabela a seguir mostra os valores dos períodos comparativos das Receitas Líquidas do exercício findo em
31.12.2017, comparativamente com o mesmo período de 2016:
Especificação (R$ mil)

31.12.2017

31.12.2016

Variação (%)

Receita Líquida - Serviços de Água
Receita Líquida - Serviços de Esgoto

2.606.307
1.417.032

2.386.435
1.280.872

9,21
10,63

Receita Líquida - Serviços de Água e Esgoto

4.023.339

3.667.307

9,71

399

-

-

4.023.738

3.667.307

9,72

Receita Líquida - Resíduos Sólidos
Receita Líquida – Água,Esgoto e Resíduos Sólidos

Custos dos Serviços Vendidos, Despesas com Vendas e Despesas Administrativas
A tabela a seguir mostra os valores dos períodos comparativos:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de:
Especificação (R$ mil)
Salários e encargos
Energia elétrica
Serviços de terceiros (sem PPP do Rio Manso e Energia elétrica)
PPP do Rio Manso
Materiais
Custos operacionais diversos
Repasse tarifário a municípios
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Créditos tributários
Custos dos Serviços Vendidos + Despesas com Vendas e
Administrativas (sem Dep./Amort e Custo de Construção)
Custo de Construção
Depreciações e Amortizações
Custos dos Serviços Vendidos + Despesas com Vendas +
Administrativas

2017

2016

Variação (%)

1.243.441
403.811
427.175
59.691
144.488
48.385
83.068
201.509
(121.477)

1.141.249
383.092
378.777
42.773
137.510
35.093
72.133
161.286
(129.372)

9,0%
5,4%
12,8%
39,6%
5,1%
37,9%
15,2%
24,9%
-6,1%

2.490.091

2.222.541

12,0%

302.663
563.996

364.668
596.782

-17,0%
-5,5%

3.356.750

3.183.991

5,4%

PÁGINA: 199 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Os principais fatores que impactaram os custos dos serviços vendidos, despesas com vendas e despesas
administrativas no exercício encerrado em 31.12.2017, em relação ao mesmo período de 2016, foram:
Salários e encargos: no período de 12 meses findo em 31.12.2017 esse item apresentou elevação de 9,0% em
relação ao mesmo período de 2016, em função de:
 reajuste salarial, conforme Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) assinado em 23.08.2017 e retroativo a 1º
de maio (data-base), de 3,99%, que tomou como base a variação observada no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) de maio de 2016 a abril de 2017;
 incorporação, no âmbito do ACT, de parte da remuneração variável ao salário nominal e readequação do
patamar para aplicação dessa gratificação, com impactos aproximados de 1,5% nos salários;
 implantação, em dezembro de 2017, de novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS) da Companhia,
resultando na reclassificação de algumas especialidades e no enquadramento dos empregados nas novas faixas
salariais, com impacto médio nos salários de 2,2%;
 incremento de R$4,4 milhões nos gastos com horas extras de empregados da Companhia, em sua maior
parte, das áreas operacionais;
 elevação de 15% nas despesas relativas ao Plano de Saúde, em função da ocorrência de reajuste médio de
17% nos preços de procedimentos e honorários médicos; e
 redução nos gastos capitalizáveis, ou seja, nos gastos referentes aos empregados lotados em áreas de
expansão da Companhia, cujo valor foi de R$33,1 milhões em 2017, contra R$40,1 milhões em 2016.
Energia Elétrica: no exercício de 2017 esse item apresentou elevação de 5,4% comparando-se com o mesmo
período de 2016 em função do reajuste de 3,8% das tarifas da CEMIG em maio de 2016 e pelos efeitos das
alterações de bandeiras, ao passo que o consumo de energia aumentou 2,9% em relação ao mesmo período de
2016. Tais variações foram compensadas pela redução de 10,7% nas tarifas da CEMIG, autorizadas no reajuste
de 2017 (Resolução Homologatória 2.248/2017) em relação às tarifas de energia de 2016.
Serviços de Terceiros (sem energia elétrica e PPP do Rio Manso): apresentaram elevação de 12,8% em
31.12.2017 comparado com o mesmo período de 2016, em razão, principalmente, de:
 aumento dos gastos com serviços de conservação e manutenção de bens e sistemas, decorrente de reajuste
de aproximadamente 9% nos contratos de prestação de serviços celebrados entre a Companhia e prestadores
de serviço terceirizados, e de aumento da demanda por serviços corretivos e de manutenção preventiva nos
sistemas;


aumento nas despesas com locação da frota de veículos, em substituição à frota própria;

 incremento nos gastos com publicidade e propaganda, refletindo campanha institucional realizada no
período; e
 aumento nas despesas com informática, decorrente da contratação de serviços para desenvolvimento e
sustentação de sistemas de informação e de serviços de suporte, aquisição e atualização de licenças de
softwares.
PPP do Rio Manso: Foi registrada elevação de 39,6% nas despesas referentes à PPP do Sistema Rio Manso,
comparando-se o ano de 2017 com 2016, em função, principalmente, da revisão da metodologia adotada na
contabilização do reajustamento contratual das despesas de manutenção de sistemas, que passou a ser
considerada como despesa operacional (OPEX), e deixando, portanto, de figurar como despesa financeira. O
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aumento da despesa em 2017, como reflexo dessa mudança, foi de aproximadamente R$14,7 milhões. Ao se
desconsiderar o referido ajuste, o aumento seria de 5,2%.
Materiais: as despesas com materiais apresentaram elevação de 5,1% no ano de 2017, comparativamente ao
ano de 2016.
Custos Operacionais Diversos: a variação observada nos períodos comparativos é decorrente,
principalmente, do aumento dos gastos com eventos e exposições e da realização de despesas vinculadas a
incentivos fiscais, com a realização de patrocínios a esporte e a projetos culturais incentivados pela Lei
Rouanet.
Repasse Tarifário a Municípios: o aumento nos valores dos repasses tarifários em 2017 comparados com os
valores registrados em 2016 se deve, principalmente, ao incremento da receita sobre a qual é aplicado o
percentual de repasse acordado. Assim, sempre que ocorrer um aumento de receita, haverá um aumento dos
valores referentes aos repasses tarifários. Neste período, também houve início dos repasses a novos municípios.
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa: no período de 12 meses findo em 31.12.2017, foi
registrado aumento de 24,9% nesta conta em comparação com o mesmo período de 2016 se deu em decorrência
do crescimento nas receitas observadas como resultado do reposicionamento tarifário aplicado em maio de
2016 e julho de 2017, conjugado ao aumento na inadimplência, cujo índice médio passou de 3,36% em 2016
para 3,72% em 2017, principalmente, por parte dos clientes da categoria “Público”, com destaque para
hospitais, entidades filantrópicas e prefeituras.
A Companhia vem atuando em diversas frentes para reduzir a inadimplência, com realização de ações de
renegociação de débitos, sendo que no primeiro trimestre de 2018 foi contratada empresa para a realização de
cobrança administrativa.
Créditos tributários: a queda de 6,1% no valor dessa conta no exercício findo em 2017 nesta conta, quando
comparado com o exercício de 2016, é reflexo, principalmente, da utilização dos créditos tributários oriundos
da amortização dos ativos relacionados à PPP do Rio Manso, cujos ativos foram incorporados em dezembro
de 2015, assim como da redução dos créditos decorrentes da depreciação de máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado, com a aplicação de regras fiscais que permitem a aceleração na
depreciação/amortização.
Custos de Construção: apresentaram redução de 17,0% quando comparado o exercício findo em 31.12.2017
com 2016.
Depreciações e Amortizações: apresentaram redução de 5,5% no exercício findo em 31.12.2017, em relação
ao mesmo período do exercício anterior, em função, principalmente, do término do período de depreciação de
máquinas e equipamentos utilizados na automação de sistemas de abastecimento de água da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
Outras Receitas (Despesas) Operacionais:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de:
Especificação (R$ mil)
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Outras Receitas (Despesas) Operacionais

2017
250.252
(227.954)
22.298

2016
195.811
(218.195)
(22.384)

Variação (%)
27,8
4,5
-
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Outras receitas operacionais: a elevação de 27,8% no grupo deveu-se, principalmente, a maior nível de
reversão de provisão não dedutível constituídas anteriormente, com destaque para processos de natureza cível,
em razão de reclassificações de risco realizadas no âmbito do Fórum de Contingências instituído para revisão
e validação dos riscos indicados pela área jurídica nos processos contra a Companhia, baseada em
jurisprudências e sentenças prolatadas.
Outras despesas operacionais: crescimento de 4,5% é explicado, principalmente, pelo aumento nas provisões
não dedutíveis para contingências judiciais, sobretudo, para processos cíveis.
Receitas (despesas) financeiras:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de:
Especificação (R$ mil)
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro

2017
134.428
(332.441)
(198.013)

2016
204.906
(403.734)
(198.828)

Variação (%)
-34,4
-17,7
-0,4

Os valores registrados no exercício social encerrado em 31.12.2017 ficaram em linha com os valores
observados no mesmo período do ano anterior, sendo que a queda observada nas receitas financeiras foi
acompanhada por uma redução nas despesas financeiras no mesmo montante.
Com isso o lucro líquido atingiu R$560.438 mil no exercício social encerrado em 31.12.2017 (R$434.161 mil
no mesmo período do ano anterior), conforme tabela abaixo:
Especificação (R$ mil)
Lucro líquido
Lucro por ação (R$)

2017

2016

Variação (%)

560.438

434.161

29,1

4,42

3,56

24,2
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10.2. Os diretores devem comentar:
a. resultados das operações do emissor, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
Informações referentes aos exercícios findos em 31.12.2018, 2017 e 2016
A tabela a seguir demonstra o número de economias e o volume medido de água e esgoto da Companhia e
COPANOR, nos exercícios findos em 31.12.2018, 2017 e 2016:
Especificação (Companhia e COPANOR)¹
Água
Número de economias
Volume medido
Esgoto
Número de economias
Volume medido

Unidades

2018

2017

2016

mil unidades
1.000 m³/ano

5.229
585.461

5.162
592.141

5.083
593.645

mil unidades
1.000 m³/ano

3.612
392.510

3.483
393.768

3.386
391.982

1) O número de economias refere-se à posição em 31 de dezembro dos respectivos anos. O volume medido representa o valor
acumulado de janeiro a dezembro de cada ano.

A tabela a seguir demonstra a participação dos serviços de abastecimento de agua, esgotamento sanitário e
resíduos sólidos na receita líquida da Companhia nos exercícios findos em 31.12.2018, 2017 e 2016:
Exercício social findo em 31 de dezembro de:
Especificação
Receita Líquida - Serviços de Água
Receita Líquida - Serviços de Esgoto
Receita Líquida – Resíduos Sólidos
Receita Líquida - Serviços de Água, Esgoto e Resíduos Sólidos

2018
64,49%
35,46%
0,05%
100,00%

2017
64,77%
35,22%
0,01%
100,00%

2016
65,07%
34,93%
0,00%
100,00%

Conforme tabela acima, no exercício findo em 31.12.2018, 64,49% da receita líquida foi proveniente dos
serviços de abastecimento de água, 35,46% dos serviços de esgotamento sanitário, e 0,05% do serviço de
resíduos sólidos, desconsiderando-se as receitas de construção. Essa receita, que é composta por contratos na
modalidade custo mais margem (cost plus), é reconhecida por referência aos custos incorridos dos contratos,
adicionado de uma margem. Já os custos de construção são reconhecidos na demonstração do resultado como
custo dos serviços prestados, quando incorridos.
A partir de julho de 2015, a margem de construção é zero (Resolução ARSAE-MG 072/2015), ou seja, as
receitas e custos de um determinado exercício são iguais. Considerando que os valores dessas contas são
diretamente influenciados pelos valores investidos em um período, a Companhia não está mostrando esse
segmento nos quadros do item 10.2, pois pode levar à análise equivocada da evolução da Companhia em um
determinado exercício. Tal fato se justifica, pois um dos principais indicadores operacionais da Companhia é
o volume medido de água e esgoto, que não sofre influência das receitas de construção.
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ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.
Exercícios findos em 31.12.2018 e em 31.12.2017
Os diretores comentam que conforme já mencionado no item 10.1 (h) deste Formulário de Referência, os
principais fatores que impactaram os resultados operacionais da Companhia no exercício findo em 31.12.2018,
em relação ao exercício findo em 31.12.2017, foram:
Receita Líquida de Água e de Esgoto
Contribuíram para o incremento das receitas líquidas, provenientes da prestação de serviços de água e esgoto,
o reajuste tarifário e o crescimento no número de economias de água e esgoto. Já a queda do volume medido
de água e esgoto por economia limitou o crescimento das receitas.
Custos dos Serviços Vendidos, Despesas com Vendas e Despesas Administrativas
Os principais fatores que impactaram os custos dos serviços vendidos, despesas com vendas e despesas
administrativas no exercício encerrado em 31.12.2018, em relação ao mesmo período de 2017, foram:
Salários e encargos:
 reajuste salarial, conforme Acordo Coletivo da Companhia;
 aumento nos gastos com programa de alimentação; e
 incremento de 2,6% no número de empregados.
Serviços de Terceiros






aumento nas despesas com locação da frota de veículos e locação de geradores;
elevação nos gastos com serviços de conservação e manutenção de bens e sistemas;
incremento no gastos com serviços técnicos profissionais e serviços de informática;
aumento despesas de arrecadação, cobrança, leitura e entrega de contas; e
redução com gastos de publicidade e propaganda.

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD):
 aumento da inadimplência e alteração do critério de reconhecimento da PCLD.

Outras receitas (despesas) operacionais:
 reversão de provisão não dedutível.

Receitas (despesas) financeiras:
 queda dos juros sobre financiamentos, decorrentes da redução dos principais indicadores (CDI, IPCA, TR)
da dívida da Companhia.
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Exercícios findos em 31.12.2017 e em 31.12.2016
Os diretores comentam que conforme já mencionado no item 10.1 (h) deste Formulário de Referência, os
principais fatores que impactaram os resultados operacionais da Companhia no exercício findo em 31.12.2017,
em relação ao exercício findo em 31.12.2016, foram:

Receita Líquida de Água e de Esgoto
Contribuíram para o incremento das receitas líquidas, provenientes da prestação de serviços de água e esgoto,
o reajuste tarifário e o crescimento no número de economias de água e esgoto. Já a queda do volume medido
de água e esgoto por economia limitou o crescimento das receitas.

Custos dos Serviços Vendidos, Despesas com Vendas e Despesas Administrativas
Os principais fatores que impactaram os custos dos serviços vendidos, despesas com vendas e despesas
administrativas no exercício encerrado em 31.12.2017, em relação ao mesmo período de 2016, foram:
Salários e encargos:
 reajuste salarial, conforme Acordo Coletivo da Companhia;
 implantação, em dezembro de 2017, de novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS).
Serviços de Terceiros
 aumento nas despesas com locação da frota de veículos e locação de geradores;
 incremento nos gastos com transporte contratado, em função, principalmente, da contratação de caminhõespipa.
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa:
 aumento da inadimplência.

Outras receitas (despesas) operacionais:
O item outras receitas (despesas) operacionais apresentou resultado líquido positivo de R$22,3 milhões no ano
de 2017, ante os R$22,4 milhões negativos registrados em 2016, sendo que houve elevação dos valores de
reversão de provisão não dedutível.

Receitas (despesas) financeiras: O resultado financeiro líquido ficou em linha nos períodos comparativos,
sendo que a queda observada nas receitas financeiras foi acompanhada por redução nas despesas financeiras
no mesmo montante.
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b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Os diretores comentam que a operação da Companhia é restrita ao mercado interno e consequentemente não
há impacto decorrente de taxa de câmbio na receita.
As receitas da Companhia são oriundas da prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário. A receita das vendas e serviços é impactada pelo incremento no número de economias, pelo
comportamento do volume medido e pelo reajuste tarifário.
A formalização da prestação dos serviços de saneamento nas concessões se dá por meio de Contratos de
Concessão e/ou Contrato de Programa. Em dezembro de 2018, a Companhia e a COPANOR possuíam 638
concessões para abastecimento de água e 307 relativas a esgotamento sanitário e em 31.12.2017, possuía 636
concessões de água e 302 de esgoto. Já em 31.12.2016, a Companhia possuía 635 concessões de água e 299
de esgoto.
No encerramento do exercício de 2018, 78,3% das receitas da Companhia eram provenientes de concessões,
cujos prazos de vencimentos ocorrem após janeiro de 2034. Cabe mencionar ainda que, até junho de 2020, a
Companhia não possui concessões a vencer.
Em dezembro de 2018, 71 municípios, representando cerca de 4,2% da receita total, se encontravam com
concessões vencidas. Em observância à Lei Federal nº 11.445/2007, atendendo ao princípio da continuidade
da prestação dos serviços públicos essenciais, os serviços continuam sendo prestados e faturados normalmente
pela Companhia, até que ocorra o pagamento de indenização pelos ativos não amortizados. A Companhia vem
negociando com as autoridades municipais, buscando renovar essas concessões.
Em 31.12.2018, o número de economias de água e esgoto era de 5,2 milhões e 3,6 milhões, respectivamente.
A receita da Companhia é pulverizada, sendo que os 15 maiores clientes, em dezembro de 2018, foram
responsáveis por 7,9% da receita.
Em dezembro de 2017, o número de economias de água e de esgoto era de 5,2 milhões e de 3,5 milhões,
respetivamente. Os 15 maiores clientes da Companhia foram responsáveis por 6,2% da receita, o que
demonstra que a receita era pulverizada.
Já em 2016, a Companhia atendia a 11,6 milhões de pessoas por meio de 5,1 milhões de economias de água.
Os serviços de esgotamento sanitário beneficiavam 8,1 milhões de pessoas, por meio de 3,4 milhões de
economias.
Em relação a novos produtos ou serviços, os diretores comentam que no segundo semestre de 2017, foi iniciada
a operação do aterro do Município de Varginha, cuja receita foi de R$2,4 milhões em 2018 (R$399 mil em
2017).
b.1) Fatores que impactam a receita da Companhia:


Volume medido

Os diretores comentam sobre o volume medido da empresa nas localidades onde opera. O volume medido
depende da expansão da empresa nas localidades já operadas, pelo início de operação de novas concessões de
água e esgotamento sanitário, assim como de variações no consumo per capita dos clientes.
O volume medido por economia (média mensal) vem historicamente apresentando queda, conforme mostrado
na tabela a seguir:
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de:
Especificação(Companhia+ COPANOR)¹
Volume medido por economia (água)
Volume medido por economia (esgoto)

Unidade

2018

2017

2016

m³/economia por mês
m³/economia por mês

9,38
9,26

9,63
9,54

9,82
9,79

1) O volume medido por economia de água e esgoto refere-se à média mensal e foi calculado tomando-se como base o número
médio de economias de cada período.

A queda do volume médio por economia é determinada por vários fatores, cabendo-se destacar:
 conscientização da população quanto à necessidade de preservação dos recursos naturais;
 crescimento da Companhia em municípios menores e na periferia onde o consumo por habitante tende a
ser menor;
 fraco desempenho da atividade industrial;
 redução do tamanho das famílias;
 modificação da tipologia dos imóveis - maior predileção por imóveis verticais;
 necessidade de redução de despesas domésticas; e
 instalações e equipamentos hidráulicos que utilizam técnicas de uso racional da água.
O volume pode ser afetado também pela disponibilidade de água nos mananciais que são utilizados para o
abastecimento da população. Assim, se o nível dos mananciais utilizados em uma unidade de produção estiver
abaixo do considerado ideal, pode haver a necessidade de adoção de medidas de incentivo à redução voluntária
no consumo ou de restrição de consumo (rodízio ou racionamento). Pode haver, ainda, a necessidade de
investimentos ou gastos adicionais, dependendo das alternativas de abastecimento disponíveis, do porte dos
municípios, dentre outros fatores.
Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), responsável por cerca de 50% do faturamento da
Companhia, o abastecimento é integrado em quase sua totalidade e é realizado, principalmente, por meio de 2
(dois) grandes sistemas:
 Reservatórios Serra Azul, Rio Manso e Vargem das Flores: responsáveis pelo abastecimento de cerca
de 44% da RMBH; e
 Sistema Rio das Velhas, cuja captação é realizada a fio d’água: responsável pelo abastecimento de cerca
de 42% da RMBH.
Os reservatórios do Rio Manso, Vargem das Flores e Serra Azul encontram-se com aproximadamente 76% da
capacidade total. Essa recuperação se deu em função da captação de água bruta no Rio Paraopeba, iniciada em
dezembro de 2015, para tratamento na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Rio Manso e o maior nível
de chuvas registradas recentemente.
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O gráfico a seguir demonstra a evolução dos níveis de reservação de água, de 01.01.2014 a 30.04.2019:

A vazão do Rio das Velhas, no ponto de captação do sistema de produção, é bastante influenciada pela
ocorrência de chuvas, tendo em vista sua localização na parte alta da bacia hidrográfica. As características
dessa bacia proporcionam picos de vazão repentinos quando da ocorrência de chuvas nas cabeceiras e o rápido
retorno à normalidade do fluxo. A evolução da vazão média, a partir de 2015, está registrada abaixo, tendo
atingido 19,4 m³/s nos últimos 7 (sete) dias anteriores a 30.04.2019, sendo que a outorga de captação de água
desta unidade é de 8,7 m³/s.

Vazão do Rio das Velhas (m³/s)
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Devido ao rompimento da barragem de mineração da Mina do Feijão, operada pela empresa Vale S.A., em
25.01.2019, a COPASA MG executou ações visando identificar e mitigar os riscos à operação da Companhia.
Assim, preventivamente, fechou as comportas da unidade de captação de água no rio Paraopeba para
preservação das instalações da captação, cujos ativos não sofreram deterioração, portanto, não foram
comprometidos.
A COPASA MG esclarece que os níveis dos reservatórios, observados em maio de 2019, estão com plena
capacidade para atender a população.
A Companhia vem atuando na avaliação das condições de tratabilidade da água e em alternativa estruturante
para o sistema de redundância dos reservatórios do Sistema Paraopeba, para que não haja problemas de
abastecimento a longo prazo.

Interior do Estado de Minas Gerais
A COPASA MG inaugurou, em setembro de 2018, a obra do sistema de captação de água no Rio Pacuí, visando
complementar o abastecimento na região de Montes Claros. Foram investidos cerca de R$83,7 milhões na
construção de uma estrutura de captação e adução de água com vazão de 345 litros por segundo, que leva a
água coletada naquele rio à Estação de Tratamento de Coração de Jesus, a 2 km de distância do ponto de
captação. Depois, a água é transportada a Montes Claros por meio de 54 km de tubulação e distribuída na rede
domiciliar. Com isso, a Companhia encerrou o racionamento no abastecimento de água.
Em 30.04.2019, 9 (nove) municípios (Águas Vermelhas, Belo Oriente, Capitão Enéas, Cristália, Divisa Alegre,
Nova Módica, Pedra Azul, Santana do Paraíso (Industrial) e Urucânia (Bom Jesus de Cardosos), que
representam, de forma conjunta, aproximadamente 40 mil ligações de água e 23 mil ligações de esgoto,
encontravam-se em situação de racionamento.

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa
de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante


impactos da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos no resultado

Os diretores comentam sobre os impactos da inflação, da variação de preços dos principais insumos e
produtos no resultado de 31.12.2018, 31.12.2017 e 31.12.2016:
Os diretores comentam que os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela
Companhia são remunerados sob a forma de tarifas, que são definidas pela Agência Reguladora de Serviços
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG. Anualmente,
tem-se o reajuste tarifário, com o objetivo de compensar os efeitos inflacionários nos custos do prestador, em
um determinado período, cuja metodologia foi estabelecida pela ARSAE-MG em 2011. Essas tarifas são
diferenciadas por categorias de clientes, sendo composta por uma Tarifa Fixa e uma Tarifa Variável, cobrada
de acordo com faixas de consumo, em função do volume medido em m³.
As tarifas de esgoto da Companhia baseiam-se nas tarifas de água. Nas localidades onde o esgoto é coletado,
mas ainda não passa por tratamento, a tarifa de esgoto, em 31.12.2018, correspondia a 37,5% da tarifa de água.
As localidades onde há tratamento, a tarifa de esgoto correspondia a 95% da tarifa de água, na mesma data.
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A cada 4 (quatro) anos, ocorre a Revisão Tarifária Periódica, que consiste na reavaliação das condições da
prestação dos serviços e de mercado estabelecimento de mecanismos tarifários de indução à eficiência e metas
de expansão e qualidade dos serviços. A revisão visa garantir a adequada remuneração dos serviços, buscando
o equilíbrio entre o preço justo para os usuários e a remuneração necessária para cobrir os custos dos serviços
e do capital investido para a concessionária.


impactos das variações nas taxas de juros no resultado

Os diretores comentam sobre o efeito das variações nas taxas de juros no resultado de 31.12.2018,
31.12.2017 e 31.12.2016:
No encerramento dos 3 (três) últimos exercícios sociais (2018, 2017 e 2016), a Companhia possuía 90%, 90%
e 91% do total do seu endividamento em moeda nacional, cujos saldos devedores são indexados, sobretudo, à
variação da TJLP, do IPCA e do CDI, e 10%, 10% e 9% indexados em moeda estrangeira (dólar e euro),
respectivamente.
Dessa forma, são realizadas simulações de diversos cenários, considerando refinanciamento, renovação de
posições existentes e financiamentos e levando-se em consideração somente os principais ativos e passivos
financeiros. Com base nesses cenários, a Companhia define uma mudança razoável na taxa de juros e calcula
o impacto sobre o resultado.
A Companhia elaborou análise de sensibilidade dos efeitos de uma possível mudança nas taxas de juros nos
empréstimos, financiamentos e debêntures a pagar. Mantendo-se todas as outras variáveis constantes, o
resultado da Companhia antes da tributação é afetado pelo impacto sobre empréstimos a pagar sujeitos a taxas
variáveis, conforme demonstrado a seguir:
Consolidado
Análise de sensibilidade – Taxas de juros
Aumento/redução em pontos base (%)
Efeitos no lucro antes da tributação (R$/mil)

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

0,50% -0,50%

0,50% -0,50%

0,50% -0,50%

(1.218)

1.218 (1.196)

1.196 (1.629)

1.629

A movimentação presumida em pontos base para a análise de sensibilidade a taxas de juros é baseada nas taxas
atualmente praticadas no mercado, indicando uma volatilidade significativamente mais elevada do que em
exercícios anteriores.
 impacto das variações nas taxas de câmbio sobre o resultado
Os diretores comentam sobre o efeito das variações nas taxas de juros no resultado dos 3 (três) últimos
exercícios
A Companhia está exposta ao risco de elevação das taxas de câmbio, principalmente, às cotações do Dólar e
do Euro, em relação ao Real, com impactos diretos no endividamento, no resultado e no fluxo de caixa.
Para a operação com o banco KfW, cujo saldo devedor, em 31.12.2018, era de €55,5 milhões (equivalente a
R$246,6 milhões), não há mecanismo de hedge contratado. A dívida com o Bank of New York (BNY), cujo
saldo devedor era de US$25,1 milhões (equivalente a R$97,1 milhões) no encerramento do exercício, está
garantida por títulos da dívida externa brasileira, no montante de US$21,7 milhões (equivalente a R$83,9
milhões), caucionados no Banco do Brasil, corrigidos pela média dos preços dos bônus de Cupom Zero do
Tesouro dos Estados Unidos da América.
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A análise de sensibilidade, elaborada pela Companhia, é apurada considerando variação cambial do Dólar
(US$) e do Euro (€), de ±10% e ±20%, em relação ao saldo devedor dos empréstimos, em suas respectivas
moedas, nos resultados e no seu patrimônio. No caso da operação junto ao Bank of New York (BNY), como a
Companhia possui caução em dólares (US$), o valor da caução é deduzido do saldo devedor, para cálculo da
sensibilidade à taxa de câmbio. Mantendo-se todas as outras variáveis constantes, o resultado da sensibilidade
à taxa de câmbio, antes da tributação, está demonstrado na tabela a seguir:

Sensibilidade a variações taxa câmbio: 10%
Variação na moeda US$ / €
Efeitos no lucro antes da tributação (R$/mil)
Sensibilidade a variações taxa câmbio: 20%
Variação na moeda US$ / €
Efeitos no lucro antes da tributação (R$/mil)

31.12.2018
10% -10%
(42.768) 42.768
31.12.2018
20% -20%
(85.537) 85.537

31.12.2017
10% -10%
(24.738) 24.738
31.12.2017
20% -20%
(49.475) 49.475

31.12.2016
10% -10%
(23.789) 23.789
31.12.2016
20% -20%
(47.577) 47.577
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se
espera que venham a causar nas DFs do emissor e em seus resultados:
a. introdução ou alienação de segmento operacional
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
c. eventos ou operações não usuais
Os diretores comentam que não houve eventos dessa natureza que tenham causado efeitos relevantes nas DFs
da Companhia.
Adicionalmente, os diretores comentam que não espera que haja eventos dessa natureza com efeitos relevantes
nas DFs da Companhia.
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auditor
10.4. Os diretores devem comentar:
a.

mudanças significativas nas práticas contábeis

Os diretores comentam que houve alteração de prática contábil em decorrência da adoção do IFRS 09/CPC 48,
no exercício social encerrado em 31.12.2018, conforme abaixo:
Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores dos serviços prestados ou da venda de mercadoria
no decurso normal das atividades da empresa, sendo inicialmente reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, deduzidas de provisão para perda do valor recuperável.
Em 01.01.2018, com a adoção do IFRS 09/CPC 48, a Companhia passou a aplicar o critério de perda de
crédito esperada (impairment) para o Contas a Receber de Clientes.
A alteração visou inserir nos critérios de provisão para perda na realização de crédito, antes registrado pela
perda incorrida, um componente de perda esperada baseado em informações razoáveis e sustentáveis
disponíveis, sem custo ou esforço excessivos, na data do balanço sobre eventos passados, condições atuais e
previsões de condições econômicas futuras.
Assim, a Companhia realizou estudo para definição do critério para medir a perda esperada, com inclusão de
contaminação de faturas vencidas e contaminação das Contas a Receber não faturado.

b.

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

A adoção do critério de reconhecimento de perda esperada não produziu efeitos significativos nas suas
demonstrações contábeis em 31.12.2018. Adicionalmente, os diretores comentam que não houve efeitos
significativos das alterações em práticas contábeis nos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017 e
31.12.2016.

c.

ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

DFs do exercício findo em 31.12.2018
O “Relatório do auditor independente sobre as DFs individuais e consolidadas” da Companhia, referente ao
exercício findo em 31.12.2018, foi emitido sem ressalva.

DFs do exercício findo em 31.12.2017
O Relatório do auditor independente sobre as DFs individuais e consolidadas da Companhia, referente ao
exercício findo em 31.12.2017, foi emitido sem ressalva.
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DFs do exercício findo em 31.12.2016
O Relatório do auditor independente sobre as DFs individuais e consolidadas da Companhia, referente ao
exercício findo em 31.12.2016, apresentou a seguinte “Opinião com ressalva” e “Base de Opinião com
ressalva”, que se encontram transcritas a seguir:
Opinião com ressalva:
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Companhia de Saneamento de Minas Gerais –
COPASA ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31.12.2016 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais – COPASA e suas controladas ("Consolidado"), que compreendem o balanço
patrimonial consolidado em 31.12.2016 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com
ressalva", referente à comparabilidade das demonstrações financeiras acima referidas com o balanço
patrimonial de 31.12.2015, as demonstrações acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Saneamento de Minas Gerais –
COPASA e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e suas controladas em 31.12.2016, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas
operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).”
Base de Opinião com ressalva: “Conforme mencionado na Nota 12, a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais – COPASA tem em seu passivo não circulante debêntures, outros empréstimos e financiamentos com
cláusula que requerem o atingimento de certos índices financeiros periódicos, podendo o credor decretar o seu
vencimento antecipado caso não atingidos. A Companhia obteve de seus credores em 2016, previamente à
aprovação das demonstrações financeiras de 31.12.2015, a renúncia aos direitos contratuais advindos do não
atingimento de alguns desses índices em 31.12.2015. As práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS
requerem o reconhecimento dessa renúncia de forma prospectiva nas demonstrações financeiras. Dessa
maneira, o saldo dessas debêntures, outros empréstimos e financiamentos em 31.12.2015, no valor de
R$2.897.018 mil, deveria ter sido reclassificado para o passivo circulante naquela data e apenas reclassificado
de volta para o longo prazo em data subsequente, quando da obtenção da referida renúncia. Devido a não
reclassificação do referido saldo para o circulante em 31.12.2015, a comparabilidade do balanço em
31.12.2016 está afetada.

Comentário dos Diretores sobre a Base para opinião com ressalva
A Companhia discorda da "Base para opinião com ressalva", porquanto a Companhia obteve, em 2016,
previamente à aprovação das demonstrações financeiras do exercício findo de 2015, a renúncia dos credores
aos direitos contratuais advindos do não atingimento de alguns índices financeiros contratados,
especificamente para o exercício findo em 31.12.2015, conforme detalhado na Nota Explicativa 12 das DFs
daquele exercício, atuando, assim, de forma proativa e previdente no período de "cura" dos contratos, que
preveem a apuração desses índices com base nas DFs devidamente auditadas.
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Ademais, a comparabilidade do balanço estaria afetada se a reclassificação tivesse ocorrido, pois o quadro
patrimonial e de liquidez da Companhia em nada foi afetado com a anuência dos credores previamente ao
fechamento das DFs de 2015.
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10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor,
explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e
relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos
ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de
longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda
estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e
instrumentos financeiros.

Na elaboração das DFs, os diretores esclarecem que a Companhia utiliza de estimativas e julgamentos para os
registros contábeis. Embora a administração da Companhia acredite que os julgamentos e estimativas sejam
razoáveis, a liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos
estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Neste sentido, as principais
práticas contábeis são aquelas que têm relevância para retratar a condição financeira e resultados, e para a
Companhia, tais premissas são difíceis, subjetivas e complexas, exigindo, dessa forma, estimativas sobre
assuntos inerentemente incertos.
Sendo assim, seguem abaixo comentários dos diretores referentes às principais práticas contábeis:
Impostos Diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos por diferenças temporárias entre as bases
fiscais e contábeis de ativos e passivos consideradas na data do balanço e reconhecidos conforme descrito no
CPC 32/IAS 12 - Tributos sobre o Lucro. São mensurados considerando as alíquotas de tributos (e leis)
vigentes na data do balanço e que se espera aplicar na data de realização do ativo ou liquidação do passivo.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que é provável
que o lucro tributável futuro esteja disponível para utilização na compensação das diferenças temporárias, com
base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários
econômicos que podem, portanto, sofrer alterações. Anualmente, a Companhia realiza Estudo Técnico que tem
por objetivo atender as determinações contidas na Instrução CVM nº 371/2002, além do disposto na
Deliberação CVM nº 273/1998, visando ao registro contábil do ativo fiscal diferido decorrente de diferenças
temporárias, a ser submetido à aprovação pelos órgãos de administração da Companhia.
Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pelos serviços prestados no decurso normal
das atividades da empresa, sendo inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, deduzidas
de provisão para perda do valor recuperável.
A Companhia constitui provisão para perda do valor recuperável das contas a receber de clientes quando existe
uma evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores recebíveis de acordo
com os prazos originais das contas a receber.
Os critérios para reconhecimento de impairment, atualmente aplicados, consideram que as vendas são
pulverizadas entre um grande número de clientes e que o Contas a Receber de Clientes não possui um
componente significativo de financiamento, ou seja, o faturamento tem vencimento em no máximo 30 dias,
sendo que a Companhia reconhece provisão para perda do valor recuperável das contas a receber de clientes
em montante considerado suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização das contas a receber.
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Assim, também, dificuldades financeiras significativas do devedor, probabilidade de o devedor entrar com
pedido de falência ou concordata e falta de pagamento ou inadimplência (devido há mais de 180 dias) são
considerados indicadores de que as contas a receber podem não ser recuperáveis.
A provisão era calculada, inicialmente utilizando o critério de perda incorrida com base no que faculta a Lei
Federal nº 13.097/2015. Em 01.01.2018, com a adoção do IFRS15/CPC 47, a Companhia realizou estudo para
definição do critério para medir a perda esperada, complementando o critério de reconhecimento da perda
incorrida. A Companhia já constituía provisão complementar para outros créditos a vencer e vencidos há
menos de 180 dias, para clientes que já possuem fatura (s) inserida (s) na provisão para perda ao valor
recuperável. Esse critério foi alterado com constituição de provisão complementar também para o Contas a
Receber não faturado.
A Companhia não reconheceu provisão para perdas sobre débitos relativos ao Estado de Minas Gerais,
acionista controlador, tendo em vista o histórico recente de renegociações e celebração de termos de
compensação com dividendos e juros sobre capital próprio. A Administração da Companhia avalia este assunto
dependendo dos fatos e circunstâncias a cada data de reporte.
Quanto aos créditos junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, considerando que o repasse tarifário ao
Fundo Municipal Municipal de Saneamento está condicionado à quitação das faturas pela prefeitura, não é
constituída provisão para perdas.
Reconhecimento de receita de construção
A receita de construção é composta por contratos na modalidade custo mais margem (cost plus), em que a
receita é reconhecida por referência aos custos incorridos dos contratos, adicionado de uma margem.
A partir de julho de 2015, a Companhia efetuou uma mudança de estimativa e passou a aplicar “margem zero”,
após considerar a Resolução ARSAE-MG nº 72/2015 que definiu pelo não reconhecimento da margem de
construção na indenização de ativos prevista nos contratos de Concessão, pelos Municípios.
Reconhecimento das receitas
As receitas de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos são reconhecidas
por ocasião do consumo de água ou por ocasião da prestação de serviços. As receitas ainda não faturadas
representam receitas incorridas, cujo serviço foi prestado, mas ainda não foi faturado até o final de cada período
visto, uma vez que o faturamento é efetuado em bases cíclicas, que muitas vezes não coincide com o final do
período. Essas receitas são contabilizadas na data da prestação do serviço, como contas a receber de clientes a
faturar, com base em estimativas mensais levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as
especificações de cada venda, como, por exemplo, a média de consumo obtida na última leitura dos
hidrômetros, e forma que as receitas se contraponham aos custos em sua correta competência.
Benefícios de planos de previdência complementar
A partir de 01.11.2010, a Companhia passou a ter 3 (três) planos distintos: a) o atual plano Benefício Definido
(BD) que foi fechado para novas adesões, mas que continua ativo e recebendo contribuições dos que não
optaram pela migração para os outros planos; b) o plano Benefício Definido (BD) saldado, fechado, criado
apenas para administrar os benefícios dos empregados provenientes do saldamento; e c) o plano de
Contribuição Definida (CD) que foi criado para a migração de todos os participantes e assistidos do antigo
plano BD e para inclusão dos novos empregados e dirigentes.
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O passivo relacionado aos planos de previdência complementar está representado pelo valor presente da
obrigação na data do balanço, menos o valor justo dos ativos do plano. O valor atual destas obrigações é
calculado anualmente por atuários usando o método do crédito unitário projetado. Para determinação do custo
(receita) líquido para os planos de pensão são utilizadas determinadas premissas, dentre as quais está a taxa de
juros de desconto.
Ao determinar a taxa de desconto apropriada, a Companhia considera que a taxa de desconto no Brasil, para
fins de atendimento ao disposto nas normas contábeis, deve ser obtida com base nos retornos oferecidos pelos
títulos do governo (NTN-B) na data-base da avaliação atuarial, sem ajustes em função de fatores de risco Brasil
ou expectativas futuras de oscilações na rentabilidade destes títulos.
As premissas atuariais utilizadas pela Companhia são revisadas regularmente e podem divergir de forma
relevante dos resultados reais de acordo com as mudanças de mercado e condições econômicas, fatos
regulatórios, regulamentos judiciais, aumento ou diminuição nos índices de demissões ou na expectativa de
vida dos participantes. Quaisquer mudanças nessas premissas poderão afetar o valor contábil das obrigações
dos planos de pensão.
Instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo no balanço patrimonial
A Companhia e a COPANOR aplicam o CPC 40/IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço
patrimonial pelo valor justo, que requer divulgação das mensurações do valor justo, usando informações
disponíveis no mercado e apropriadas metodologias de estimativa. Entretanto, faz-se necessário um julgamento
considerável para interpretar dados de mercado no desenvolvimento de estimativas sobre o valor justo. Assim,
as estimativas apresentadas não indicam necessariamente os valores que poderiam ser realizados no câmbio
do atual mercado. O uso de diferentes premissas de marcado e/ou metodologias de avaliação pode ter efeito
relevante sobre os valores justos estimados
A Companhia e a COPANOR não possuíam instrumentos financeiros cujo valor justo tenha sido mensurado
pelo Nível 1 e pelo nível 2, portanto são utilizadas outras técnicas, mediante o desconto dos fluxos de caixa
contratuais futuros por uma determinada taxa. Considerando que a taxa de desconto utilizada nesta
metodologia deve refletir o custo de oportunidade presente em uma decisão de investimento e que as decisões
de investimento tomadas pela Companhia exigem uma remuneração no mínimo igual ao seu Custo Médio
Ponderado do Capital (Weighted Average Cost of Capital - WACC), visto que considera a estrutura de capital
e os custos de financiamento da empresa, utiliza-se essa taxa de atratividade como taxa de desconto para a
estimativa de preço justo dos instrumentos financeiros.
Amortizações e depreciações
Os ativos direta e indiretamente vinculados às concessões foram bifurcados em ativo financeiro e ativo
intangível, seguindo os critérios descritos no ICPC 01 (Contratos de Concessões), sendo que os ativos
reconhecidos como ativos financeiros estão registrados pelo valor presente do direito e são calculados com
base no valor líquido dos ativos construídos pertencentes à infraestrutura e não são objetos de amortização.
Os ativos reconhecidos como ativos intangíveis serão amortizados ao longo da concessão. A amortização
desses ativos é iniciada quando estiverem disponíveis para uso, em seu local e na condição necessária para que
sejam capazes de operar da forma pretendida pela Companhia. Essa amortização reflete o padrão em que se
espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, ou o prazo final da
concessão, o que ocorrer primeiro. O padrão de consumo dos ativos tem relação com sua vida útil econômica,
nas quais os ativos construídos pela Companhia integram a base de cálculo para mensuração da tarifa de
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prestação dos serviços de concessão. A vida útil dos ativos é revisada e ajustada se apropriado, ao final de cada
exercício conforme determina o CPC 27.
A amortização do ativo intangível é cessada quando o ativo tiver sido totalmente consumido ou baixado,
deixando de integrar a base de cálculo da tarifa de prestação de serviços de concessão, o que ocorrer primeiro.
Os ativos que não possuem vinculação com as concessões de serviços públicos, como os bens de uso geral,
veículos e as edificações da Companhia, são contabilizados como imobilizado, sendo, portanto, objetos de
depreciação.
Em 2017, a Companhia revisou as estimativas contábeis para classificação dos ativos não vinculados
diretamente às concessões, baseada no Pronunciamento Técnico ICPC01, concluindo que não devem compor
o Ativo Financeiro, uma vez, que um Ativo Financeiro somente é registrado no caso em que representa, de
fato, direito contratual de receber caixa ou outro ativo financeiro.
Contingências
As provisões para contingência judiciais são reconhecidas quando a Companhia e a COPANOR têm uma
obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.
As estimativas são essenciais quando se trata de provisões, devido a sua característica intrínseca de risco e
incerteza e deve ser resultante da capacidade de a entidade determinar um conjunto de desfechos possíveis,
além de definir a melhor estimativa de valor.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de a Companhia liquidá-las é determinada
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a
probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações
seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a
obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor
do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da
passagem do tempo é reconhecido como outras despesas operacionais.
Para revisão periódica e validação dos níveis de riscos e valores indicados pela área jurídica nos processos
contra a Companhia, em agosto de 2015, foi instituído o Fórum de Contingências. Esse Fórum leva em conta
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Todos os valores
reclassificados são submetidos à aprovação da Diretoria Executiva mensalmente, estabelecendo-se assim,
políticas mais criteriosas para a constituição destas provisões.
A metodologia de classificação de risco da Companhia considera a probabilidade de perda de cada ação, com
base nos fatos apresentados em cada um dos processos, o pleito deduzido em face da situação fática e de direito
exposta pelos respectivos autores, o entendimento jurisprudencial específico sobre a matéria discutida no
processo e o resultado final de casos semelhantes envolvendo a Companhia.
Os valores provisionados foram considerados suficientes pela Administração, mas por se tratarem de
estimativas, as perdas efetivas em períodos futuros, poderão divergir materialmente do montante provisionado.
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Perda do valor recuperável de ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos
ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por
impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o
maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor. Para fins de avaliação
do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa
identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros são revisados
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço.
A Companhia realiza anualmente estudo técnico de “teste de impairment”, com o objetivo de assegurar que os
ativos não estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso,
nos termos do CPC 01, tomando por base os dados do final do exercício, com projeção de todas as variáveis
de produção, faturamento, população assistida e custo de capital até o prazo remanescente dos contratos de
concessões vigentes ou em processo de renovação.
Contratos de empréstimos e financiamentos
A Companhia possui empréstimos e financiamentos para os quais são exigidos o cumprimento de determinados
índices financeiros e outras condições, conforme destacados no item 10.1.f.i deste Formulário de Referência.
Alguns contratos preveem que no caso de descumprimento desses índices, a Companhia apresente garantias
reais adicionais ao credor ou restabeleça os índices financeiros previstos nos conforme desta em determinado
prazo. Finalmente, caso não se obtenha a dispensa temporária de cumprimento desses índices, o credor poderá
decretar vencimento antecipado da dívida.
Com o objetivo de minimizar o risco de descumprimento desses covenants, a Administração da Companhia
realiza sua verificação trimestralmente, considerando as fórmulas de cálculo dos índices especificadas em cada
contrato, observa os prazos estabelecidos para a comunicação com as instituições financeiras, bem como o
reflexo do descumprimento de cláusulas de um contrato em outros contratos (“cross-default”), procurando
apresentar garantias adicionais, quando houver possibilidades ou renegociar as condições contratuais,
mantendo as obrigações sob monitoramento.
Conversão de saldos em moeda estrangeira
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio
vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados. Os ganhos e as
perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do
exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração
do resultado, como resultado financeiro.
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10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas DFs do emissor, indicando:
a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu
balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i.

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

ii.

carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos

iii.

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

iv.

contratos de construção não terminada

v.

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Empréstimos e Financiamentos
No encerramento do exercício de 2018, a Companhia possuía, para investimentos em projetos específicos, um
saldo de R$153,5 milhões em recursos já contratados e ainda não desembolsados junto ao BNDES, de R$341,0
milhões junto ao FGTS e de R$355,1 milhões junto ao KfW e que serão utilizados no Programa de
Investimentos.

b. outros itens não evidenciados nas DFs
Exceto as informações prestadas acima, os diretores esclarecem que as operações realizadas pela Companhia
estão registradas nas DFs, ou apresentadas nas Notas Explicativas.
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10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas DFs indicados no item 10.6, os diretores
devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das DFs do emissor
Tais itens ainda não atendem aos critérios de reconhecimento de passivos, por serem obrigações originadas de
contratos ainda não integralmente cumpridos, ou seja, dependem de eventos futuros para se materializarem e,
em consequência, não há reconhecimento dos ativos ou despesas correspondentes.

b. natureza e o propósito da operação
Os Diretores da Companhia comentam que os saldos dos financiamentos contratados e a liberar estão
relacionados às linhas de financiamentos tradicionais do setor de saneamento, a serem utilizados na execução
do Plano de Negócios, sendo que o registro contábil será realizado quando da efetiva entrada desses recursos
na Companhia.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação
A liberação dos recursos não possui cronograma previamente definido, não sendo possível, portanto, mensurar
o impacto neste momento. Os Diretores da Companhia não esperam efeitos relevantes em função das operações
descritas no item “10.6” deste Formulário de Referência e não evidenciados nas demonstrações financeiras
que possam vir a alterar as receitas, despesas, o resultado operacional, as Despesas Financeiras ou outros itens
das DFS da Companhia.
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10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor,
explorando especificamente os seguintes tópicos:
a. investimentos, incluindo:
i.

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos

Os Diretores comentam a seguir sobre o Plano de Negócios da Companhia:
Em 13.12.2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a revisão de seu Plano de Negócios de
2019 e Estratégias de Longo Prazo (2019 a 2023), que visa estabelecer diretrizes para balizar a atuação da
Companhia no médio e longo prazos, visando contribuir para a universalização dos serviços de saneamento
básico nas localidades em que mantém concessões.
A Estratégia Corporativa foi atualizada, ao longo de 2015, 2016 e 2017, visando incorporar as melhores
práticas de mercado, bem como contemplar os novos direcionadores estratégicos, com as seguintes ações:
 Definição da Identidade Empresarial, contendo a Missão, Negócios, Valores e Diretrizes Estratégicas para
o horizonte temporal de 2016-2025.
 Desdobramento das Diretrizes em Iniciativas e definição da metodologia para o monitoramento da
implementação da estratégia corporativa.
 Instituição do Comitê Executivo, com atribuições de validar os Planos de Ação das Iniciativas derivadas
das Diretrizes Estratégicas, acompanhar o desenvolvimento e implementação das medidas planejadas, e
reorientá-las para implementação das Iniciativas convalidadas pela Diretoria Executiva, além de apoiar a alta
administração na implementação, revisão e monitoramento das ações estratégicas da Companhia e da
subsidiária COPANOR.
 Consolidação dos Macroprocessos e respectivos Processos, que deverão ser o ponto de partida para os
trabalhos de revisão e realinhamento de processos, fluxo das atividades e tarefas desenvolvidas pelas unidades.
Em 2017, foi dada sequência aos trabalhos desenvolvidos nos anos anteriores com foco na consolidação do
Comitê Executivo, composto por todos os superintendentes, com reuniões para validar os Planos de Ação,
acompanhar o seu desenvolvimento e reorientá-los para implantação das Iniciativas convalidadas pela
Diretoria Executiva.
No ano de 2017, foram executadas a maioria das atividades de elaboração e adequação documental e de
procedimentos, visando à preparação da Companhia para a observância dos dispositivos da Lei Federal nº
13.303/2016. Os últimos documentos foram apreciados e aprovados nas instâncias competentes no primeiro
semestre de 2018.

Os Diretores comentam a seguir sobre os investimentos realizados nos últimos três exercícios sociais:
Os investimentos realizados em 2018 pela Controladora foram de R$686 milhões, sendo que R$293 milhões
foram alocados em sistemas de abastecimento de água, R$357 milhões em sistemas de esgotamento sanitário
e R$36 milhões em programas de desenvolvimento empresarial e operacional.
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Os valores investidos pela COPANOR foram de R$46 milhões, sendo R$17 milhões em sistemas de
esgotamento sanitário, R$28 milhões em sistemas de abastecimento de água e R$1 milhão em programas de
desenvolvimento empresarial e operacional.
A tabela a seguir apresenta o detalhamento dos valores investidos nos últimos 3 (três) exercícios:
Investimentos (R$/milhões)
Água
Esgoto
Outros
Controladora
COPANOR
Total Geral

2018

2017
293
357
36
686
46
732

2016
239
252
20
511
28
539

164
218
13
395
33
428

Os principais investimentos realizados em 2018 foram:
Sistemas de Abastecimento de Água
 obras e serviços nas unidades da captação de água do sistema Pacuí em Montes Claros;
 construção das Barragens do Rio Viamão em Mato Verde e do Rio Verde Grande, em Montes Claros;
 ampliação do Sistemas de Abastecimento de Água (SAS) em Ubá, contemplando a construção de nova
captação no Ribeirão dos Bagres;
 ampliação dos SAS em Arcos, Nova Serrana e Teófilo Otoni; e
 crescimento vegetativo de redes de distribuição e ligações prediais de água e aquisição de hidrômetros, em
todo o Estado.
Sistemas de Esgotamento Sanitário
 implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto em Divinópolis;
 obras no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Brumadinho, contemplando implementação de
interceptores, redes coletoras e travessia, bem como construção de estações elevatórias e Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE);
 implantação do SES em Felixlândia, Espinosa e São Gonçalo do Abaeté, contemplando ETE, elevatórias,
redes coletoras e interceptores;
 ampliação do SES de Coronel Fabriciano/Timóteo, Três Corações, Mato Verde, Ribeirão das Neves, Ibirité,
Santo Antônio do Monte, Sabará, Delfinópolis, Patos de Minas, Conselheiro Lafaiete, Prudente de Morais,
Contagem/Nova Contagem, Cataguases, Tiradentes e Itamarandiba; e
 crescimento vegetativo de redes coletoras e ligações prediais de esgoto, em todo o Estado.
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Investimentos e Diretrizes para os próximos exercícios
O valor dos investimentos previstos pela Companhia para os próximos 5 (cinco) anos, conforme Plano
Plurianual de Investimentos, encontra-se descrito na tabela a seguir:
Programa Plurianual de Investimentos 2019-2023 (R$ milhões)
Ano
Companhia
COPANOR*
2019
750
36
2020
800
40
2021
800
40
2022
800
40
2023
800
40
* Valores a partir de 2019 poderão ser alterados de acordo com os índices de reajustes tarifários
que vierem a ser estabelecidos a cada ano.

No médio e longo prazo, as diretrizes da Companhia contemplam:
 priorização de investimentos para conclusão as obras em andamento ou mesmo paralisadas;
 repactuação de prazos para cumprimento de compromissos de concessão previstos nos Contratos de
Programa e ainda não atendidos;
 melhoria operacional, automação de sistemas e eficientização energética; e
 universalização da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas áreas de
abrangência das concessões.
Para dar continuidade ao Programa de Investimentos da subsidiária COPANOR, está prevista a alocação de
R$36 milhões em 2019 e de R$40 milhões por ano (2020 a 2023) para investimentos nos sistemas de água e
esgoto da subsidiária, em implantação ou a implantar.

ii.fontes de financiamento dos investimentos
A Companhia pretende utilizar as fontes de financiamentos tradicionais do setor de saneamento (BNDES e
Caixa), operações no mercado de capitais brasileiro, bem como operação de crédito de longo prazo com bancos
de fomento, a exemplo do financiamento aprovado em dezembro de 2018 com o Banco Alemão KfW.
Em relação à COPANOR, a partir da Revisão Tarifária da Companhia, concluída em 29.06.2017, foi
estabelecido um repasse subsidiado pelos clientes da área de atuação da Companhia para a COPANOR, cujo
valor estimado é de R$40 milhões anuais.

iii.desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Não existe desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos
que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
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A Companhia não possui meta de aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que possam
influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.
c. novos produtos e serviços, indicando:
i.

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

ii.

montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos
ou serviços

iii.

projetos em desenvolvimento já divulgados

iv.

montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

No plano estratégico da Companhia, o desdobramento das diretrizes em iniciativas em 2016, e o planejamento
das ações para execução das iniciativas iniciado em 2017, contempla a diretriz de “Definir novos modelos de
negócios”. Para isso, serão estabelecidas ações para os seguintes projetos, conforme elencados no Plano de
Negócios de 2019 e Estratégias de Longo Prazo (2019 a 2023), anteriormente citado.

a) Prospectar novas concessões, visando ao desenvolvimento de novos negócios.
b) Estruturar novos modelos de negócio para implantação de sistemas de tratamento de esgoto com
antecipação de receitas.

c) Estruturar subconcessões de esgoto em clusters regionais.
d) Criar a subsidiária de participações.
e) Beneficiamento e comercialização dos subprodutos do saneamento.
f) Aluguel/utilização das redes da Companhia para redes de dados.
g) Aluguel de reservatórios/outras unidades para utilização de antenas de telefonia móvel.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9 Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional
e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção
A seguir, os gastos com publicidade, propaganda e eventos da Controladora nos exercícios findos em
31.12.2018, 2017 e 2016:
Especificação (R$ mil)
Eventos
Propaganda e Publicidade
Total

31.12.2018
2.936
13.972
16.908

31.12.2017

31.12.2016

4.857
20.770
25.627

790
12.157
12.946

Os diretores comentam que os gastos com publicidade e propaganda se referem às campanhas institucionais
realizadas pela Companhia, envolvendo ações educativas sobre temas estratégicos, como uso consciente da
água, crise hídrica e preservação dos mananciais. Os gastos com eventos referem-se às ações com temática do
uso consciente da água, da equidade de gênero e raça, da diversidade e da cidadania e dos direitos humanos.
Em relação aos critérios para alocação de recursos nas despesas de propaganda e publicidade, são priorizadas
as ações para cumprimento das obrigatoriedades legais, seguidas de despesas de comunicação à população
sobre assuntos afetos aos serviços da Companhia. Quanto aos critérios para alocação de recursos em eventos,
são priorizados aqueles que possuem foco em saneamento, incluindo formação e conhecimento técnico,
seguidos de eventos voltados em ações de responsabilidade social.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

11.1 As projeções devem identificar

a. objeto da projeção
As projeções de longo prazo da Companhia têm como objetivo definir os valores limites de investimentos para
os próximos anos, tomando-se como base as previsões de receitas e despesas, avaliando-se o impacto destes
nos principais resultados econômico-financeiros monitorados pela Companhia e sua subsidiária COPANOR.
O Plano de Negócios de 2019 e Estratégias de Longo Prazo (2019 a 2023) contempla ainda metas,
estabelecidas a partir dos incentivos tarifários definidos na revisão tarifária concluída em 2017.

b. período projetado e o prazo de validade da projeção
A Companhia revisa periodicamente seu planejamento, compreendendo inclusive os planos de investimentos,
visando acompanhar a dinâmica do setor de saneamento e o desempenho da economia brasileira.
A revisão do Plano de Negócios de 2019 e Estratégias de Longo Prazo (2019 a 2023), aprovada pelo Conselho
de Administração em 13.12.2018, contempla diretrizes e metas para o período 2019-2023, sendo elaboradas
com bases na Estratégia Corporativa e nas demandas de investimentos para cumprimento dos compromissos
de concessão assumidos pela Companhia. Anualmente, o Plano é reavaliado e submetido à aprovação do
Conselho de Administração.
O Plano de Negócios de 2019 e Estratégias de Longo Prazo (2019 a 2023) está disponível no sites
www.b3.com.br, www.cvm.gov.br e www.copasa.com.br.

c. premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração
do emissor e quais escapam ao seu controle
O Plano de Negócios de 2019 e Estratégias de Longo Prazo (2019 a 2023) foi estruturado para os 05 (cinco)
anos, sendo que os valores de investimentos projetados consideram o nível de alavancagem da Companhia
(Dívida Líquida/EBITDA) e sua capacidade de pagamento dos serviços da dívida, seguindo as diretrizes da
Política de Endividamento e as expectativas de desempenho da Companhia.
Foram considerados ainda, os elevados volumes de vencimento de dívidas concentrados em cada ano, com
forte impacto na geração de caixa operacional. Desta forma, o nível estabelecido para os investimentos do
período visa compensar esses dispêndios.
Entretanto, alguns fatores podem escapar do controle da Companhia e afetar o desempenho do programa de
investimentos, cabendo destacar a capacidade de execução das empreiteiras, dificuldades na obtenção e
negociação de áreas, atrasos na obtenção de licenças requeridas aos empreendimentos, necessidades de
adequação dos projetos de engenharia e atrasos nos processos licitatórios.

d. valores dos indicadores que são objeto da previsão
A tabela abaixo apresenta os valores dos investimentos projetados, para os próximos 05 (cinco) anos, a preços
nominais de dezembro de 2018:
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Plano Plurianual de Investimentos 2019-2023 (R$ milhões)

Ano
2019
2020
2021
2022
2023

Companhia
750
800
800
800
800

COPANOR¹
36
40
40
40
40

¹ Valores a partir de 2020 poderão ser alterados de acordo com os índices de reajustes tarifários que
vierem a ser estabelecidos a cada ano.

Para dar continuidade ao Programa de Investimentos da subsidiária COPANOR, está prevista a alocação de
R$36 milhões para 2019 e de R$40 milhões por ano para o período de 2020 a 2023, a serem aplicados nos
sistemas de água e esgoto da subsidiária, em implantação ou a implantar. Esses investimentos vinham sendo
suportados com repasse de recursos do Estado por meio do Fundo Estadual da Saúde (FES), suspensos a partir
de maio de 2016. A partir do segundo semestre de 2017, os investimentos dessa Subsidiária serão suportados
por meio de subsídio tarifário, aprovado pela ARSAE-MG na revisão tarifária da COPASA MG e da
COPANOR realizadas no ano de 2017.
Os investimentos previstos no Plano de Negócios estão em linha com as diretrizes estratégicas da Companhia
e com o ambiente regulatório. Neste sentido, foram estabelecidas metas, a partir dos incentivos tarifários
definidos na revisão tarifária concluída em 2017, que buscam:
 ampliar o índice de tratamento de esgoto, medido pela relação entre o total de economias faturadas com
Esgotamento Dinâmico com Coleta e Tratamento (EDT) em relação ao número de economias faturadas com
serviço de água, em 1,45% em 2019, 1,8% em 2020, 2,25% em 2021 e 1,8% em 2022 e 2023;
 manter a eficiência mínima de remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), em todas as ETEs
em operação nos municípios com economias faturadas com Esgotamento Dinâmico com Coleta e Tratamento
(EDT), de acordo com os padrões estabelecidos na legislação vigente;
 manter o percentual de economias hidrometradas acima de 99% em todas as concessões com economias
faturadas com serviço de água;
 manter o percentual de volume distribuído macromedido, acima de 99% em todas as concessões operadas
pela Companhia.
 alcançar um índice de perdas abaixo de 35% até 2023, a partir de ações no combate a perdas, como
substituição de hidrômetros e alocação de recursos para programas de combate a perdas para o período. Vale
mencionar que o projeto de Ordem de Serviço Digital (OS Digital), em fase de implantação, visa agilizar o
atendimento dos serviços operacionais, dentre estes, os serviços de correção de vazamentos, que também
refletirá positivamente no índice de perdas.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

11.2. Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais, projeções sobre a
evolução de seus indicadores:

a. informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas
estão sendo repetidas no formulário
A partir de 2016, a Companhia passou a divulgar o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo.
Anualmente, o Plano é submetido à avaliação e revisão do Conselho de Administração, sendo que o valor
previsto dos investimentos, considera, dentre outros aspectos, o nível de alavancagem da Empresa (Dívida
Líquida/EBITDA) e sua capacidade de pagamento dos serviços da dívida. A seguir, os valores aprovados no
Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo de cada ano:
Plano Plurianual de Investimentos 2017-2021
(aprovado pelo Conselho de Administração em 13.12.2016)
Ano
2017
2018
2019
2020
2021

COPASA (R$ Milhões)
650
600
550
700
700

COPANOR (R$ Milhões)
40
40
40
40
40

Plano Plurianual de Investimentos 2018-2022
(aprovado pelo Conselho de Administração em 14.12.2017)
Ano
20182
2019
2020
2021
2022

COPASA (R$ Milhões)
650
550
700
750
800

COPANOR (R$ Milhões)¹
40
40
40
40
40

¹Valores a serem corrigidos pelo INCC, conforme Resolução ARSAE – MG nº 96/2017.
2O Programa de Investimentos aprovado para 2018 foi revisado e aprovado pelo Conselho de Administração, em
31.10.2018, aumentando o limite previsto para o ano de R$650 milhões para R$700 milhões.

Plano Plurianual de Investimentos 2019-2023¹
(aprovado pelo Conselho de Administração em 13.12.2018)
Ano
2019
2020
2021
2022
2023

COPASA (R$ Milhões)
750
800
800
800
800

COPANOR (R$ Milhões)²
¹
36
40
40
40
40

¹ Os valores projetados estão a preços nominais de dezembro/2018.
2 Os valores a partir de 2020 poderão ser alterados de acordo com os índices de reajustes tarifários que vierem a ser
estabelecidos a cada ano.
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b. quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o
efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas
projeções
Os valores dos investimentos previstos e realizados nos últimos 03 (três) exercícios encontram-se destacados
na tabela abaixo.
Investimentos (R$/milhões)
Água
Esgoto
Outros
Total COPASA MG
COPANOR
COPASA e COPANOR

Investimentos (R$/milhões)
Água
Esgoto
Outros
Total COPASA MG
COPANOR
COPASA e COPANOR

Investimentos (R$/milhões)
Água
Esgoto
Outros
Total COPASA MG
COPANOR
COPASA e COPANOR

2016
Previsto
263
307
30
600
60
660

Realizado
164
218
13
395
33
428

2017
Previsto
297
334
19
650
40
690

Realizado
239
252
20
511
28
539

2018
Previsto¹
318
282
50
650
40
690

Realizado
293
357
36
686
46
732

¹ Conforme citado anteriormente, o Programa de Investimentos de 2018 foi revisado e aprovado pelo Conselho
de Administração, em 31.10.2018, aumentando o limite previsto para o ano de R$650 milhões para R$700
milhões.

Alguns fatores limitaram a performance do investimento em 2016, conforme destacado a seguir:
 necessidade de redução do patamar de investimentos, em função da quebra dos covenants;
 questões judiciais, aspectos ambientais e atrasos na obtenção de licenças para os empreendimentos;
 dificuldades nas negociações de áreas e nos processos de desapropriações;
 problemas em licitações, na capacidade e condições de performance de empreiteiras, em engenharia e

execuções de obras.
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Vale mencionar ainda que, dada a restrição de crédito dos bancos federais para os financiamentos de longo
prazo, característicos do setor de saneamento, a maioria dos projetos foram financiados com recursos captados
via operações no mercado de capitais,
Observa-se, recentemente, a retomada dos níveis de investimentos, após a Companhia ter reduzido sua
alavancagem, bem como superado problemas para a execução de projetos, tendo apresentado melhoria do
percentual de execução do Programa de Investimentos. Isso pode ser observado na performance recente.
Em 2017, foram investidos R$539 milhões, performance bem superior à observada no exercício anterior,
direcionados para a segurança hídrica e implantação e tratamento de esgoto em diversas localidades no Estado.
Referente ao ano de 2018, o Programa de Investimentos aprovado foi revisado e aprovado pelo Conselho de
Administração, em 31.10.2018, aumentando o limite previsto para o ano de R$650 milhões para R$700
milhões. A suplementação foi necessária devido ao aumento do ritmo das obras, principalmente nos
empreendimentos de ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Divinópolis, Coronel
Fabriciano/Timóteo e de Sabará, bem como a obra de implantação da captação de água do Rio Pacuí, para
abastecimento de Montes Claros e aquisição de hidrômetros, a serem utilizados em novas
ligações/substituição, em todo o Estado.
O Plano de Negócios de 2019 e Estratégias de Longo Prazo (2019 a 2023) está disponível nos sites
www.b3.com.br, www.cvm.gov.br e www.copasa.com.br.

c. quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem
válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram
abandonadas ou substituídas
Para os anos de 2019 a 2023, o Plano de Negócios e Estratégias de Longo Prazo, revisado pelo Conselho de
Administração em 13.12.2018, estabelece os valores “referenciais” de investimentos a serem realizados a cada
ano, conforme detalhado nos itens 10.8 e 11.1 deste Formulário de Referência. Esse Plano será revisado
anualmente.
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12.1. Estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto social e regimento
interno:
a. atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam
ao conselho de administração, indicando
i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável pela
aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede mundial
de computadores onde esses documentos podem ser consultados

Conselho de Administração:
Conforme definido em seu Estatuto Social, o Conselho de Administração será composto por no mínimo 7
(sete) e no máximo 11 membros, sendo um Presidente e um Vice-Presidente, todos eleitos em Assembleia
Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, observada a Política de Elegibilidade de Membros Estatutários
da COPASA MG. Para o mandato atual, a Assembleia Geral Ordinária realizada em 27.04.2018 definiu que o
Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros.
Destaca-se que é garantida a participação no Conselho de Administração de, no mínimo, 1 (um) representante
dos acionistas minoritários e de 1 (um) representante dos empregados. Registra-se, ainda, que, no mínimo 25%
dos membros do Conselho de Administração devem ser independentes e expressamente declarados como tais,
na Assembleia que os eleger.
O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração é unificado de 2 (dois) anos, sendo permitidas,
no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, considerando os períodos anteriores de gestão ocorridos há
menos de 2 (dois) anos. Atingido o prazo estabelecido, o retorno do membro para o Conselho de Administração
da COPASA MG só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a 2 (dois) anos.
Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras competências previstas na legislação
aplicável:
I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo sua missão, seus objetivos estratégicos e
diretrizes;
II - aprovar o plano de negócios para o exercício anual seguinte e a estratégia de longo prazo;
III - aprovar, por proposta da Diretoria Executiva, o planejamento estratégico, os planos plurianuais, o
programa de investimentos, o orçamento empresarial da Companhia, bem como suas eventuais revisões;
IV - aprovar o orçamento dos Comitês vinculados ao Conselho de Administração e das Unidades Estatutárias;
V - eleger e destituir os Diretores da Companhia e os membros dos Comitês vinculados ao Conselho de
Administração;
VI - fixar as atribuições dos Diretores, bem como definir os assuntos, as unidades organizacionais e as
competências de sua responsabilidade, observadas as disposições aplicáveis no Estatuto;
VII - aprovar o compromisso com metas e resultados específicos assumidos pelos membros da diretoria, bem
como fiscalizar seu cumprimento;
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VIII - promover, anualmente, análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios
e da estratégia de longo prazo, bem como publicar suas conclusões e informá-las à Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sob pena de responsabilização
dos membros do Conselho, por omissão. Entretanto, excluem-se da obrigação de divulgação das informações
de natureza estratégica, cujo conteúdo possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da Companhia.
IX - fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e praticar quaisquer outros atos necessários
ao exercício de suas funções;
X - avaliar anualmente o desempenho, individual e coletivo dos administradores e dos membros de Comitês
vinculados ao Conselho de Administração, observados os seguintes quesitos mínimos para os administradores:
a) exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;
b) contribuição para o resultado do exercício;
c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo.
XI - aprovar as políticas e os regulamentos da Companhia, bem como o seu Manual de Organização;
XII - aprovar o Plano de Carreiras, Cargos e Salários da Companhia, bem como manifestar-se sobre o aumento
do quantitativo de pessoal próprio, a concessão de benefícios e vantagens, inclusive a alteração de valores
pagos a título de remuneração de cargos comissionados ou de livre provimento e remuneração de dirigentes,
quando for o caso;
XIII - manifestar-se sobre as demonstrações financeiras - balanço patrimonial, demonstração de resultado de
exercício, relatório anual da administração, notas explicativas e demais documentos contábeis - que deverão
ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária;
XIV - convocar a Assembleia Geral nos casos previstos na Legislação ou quando julgar necessário;
XV - aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes
interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta;
XVI - subscrever e divulgar a Carta Anual de Políticas Públicas e a Carta Anual de Governança Corporativa;
XVII - implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a
prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a Companhia, inclusive os riscos relacionados
à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;
XVIII - aprovar a metodologia a ser aplicada nos estudos de viabilidade econômico-financeira, bem como a
metodologia do cálculo para o custo de capital da Companhia e a periodicidade para sua revisão;
XIX - autorizar previamente a celebração de negócios jurídicos, quando o valor envolvido ultrapassar R$16,0
milhões, limitados a R$200,0 milhões, incluindo a obtenção de empréstimos e financiamentos e assunção de
obrigações em geral;
XX - autorizar, por proposta da Diretoria Executiva, a exclusão de bens móveis do ativo permanente no valor
superior a R$1,0 milhão, por motivo de alienação, bem como por destruição, perda e extravio;
XXI - aprovar, por proposta da Diretoria Executiva, a alienação, aquisição, constituição de ônus reais, bem
como prestação de garantia a terceiros de bens imóveis de valor superior a R$1,0 milhão;
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XXII - autorizar a alienação de bens móveis e a prestação de garantia a terceiros no valor superior a R$1,0
milhão;
XXIII - autorizar, mediante proposta da Diretoria Executiva, a propositura de ações judiciais e a celebração de
acordos judiciais e extrajudiciais de valor igual ou superior a R$3,0 milhões, limitados a R$100,0 milhões;
XXIV - deliberar sobre a constituição de empresas subsidiárias integrais, bem como sobre a participação da
COPASA MG ou de suas subsidiárias em outras empresas, de forma majoritária ou minoritária.
XXV - autorizar a contratação e a destituição de auditores independentes;
XXVI - autorizar a contratação, em favor dos membros dos órgãos estatutários, de seguro para a cobertura de
responsabilidade decorrente do exercício de seus cargos;
XXVII - autorizar a doação, a município, de áreas avaliadas em até R$1,0 milhão destinadas à implantação ou
ampliação de sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário ou de resíduos sólidos, quando a
propriedade do imóvel for condição para a transferência de recursos financeiros oriundos de órgãos públicos
para o custeio das obras;
XXVIII - dispor a respeito da ordem de seus trabalhos e estabelecer as normas regimentais de seu
funcionamento, observadas as disposições do Estatuto;
Compete, ainda, ao Conselho de Administração deliberar sobre as seguintes matérias:
I - propor para deliberação da Assembleia Geral a distribuição de dividendos e/ou de juros sobre o capital
próprio e a destinação a ser dada ao saldo remanescente dos lucros de cada exercício, incluindo a participação
dos empregados nos lucros;
II - apreciar os resultados trimestrais da Companhia;
III - submeter à Assembleia Geral propostas de aumento de capital acima do limite do capital autorizado, ou
com integralização em bens, bem como de reforma do Estatuto Social;
IV - deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, e sobre
a colocação, preço e condições de integralização de ações, debêntures conversíveis e bônus de subscrição, nos
limites do capital autorizado, inclusive para a outorga de opção de compra de ações;
V - deliberar sobre a oportunidade da emissão de debêntures, o modo de subscrição ou colocação e o tipo das
debêntures a serem emitidas, à época, as condições de pagamento dos juros, da participação nos lucros e do
prêmio de reembolso das debêntures, se houver, bem como a época e condições de vencimento, amortização
ou resgate das debêntures;
VI - deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou
permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda ou recolocação no mercado, observadas as normas
expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis;
VII - propor à Assembleia Geral a emissão de títulos de dívida no exterior, bem como dispor sobre os termos
e as condições da emissão;
VIII - deliberar sobre a emissão de notas promissórias para distribuição no Brasil, bem como dispor sobre os
termos e as condições da emissão;
IX - propor à Assembleia Geral a emissão de notas promissórias no exterior, bem como dispor sobre os termos
e as condições da emissão;
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X - propor à Assembleia Geral a declaração de dividendos intermediários e intercalares, bem como juros sobre
o capital, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e demais leis aplicáveis.
Ressalta-se que, o Conselho de Administração aprovou, no dia 21.03.2018, alterações no seu Regimento
Interno, em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/2016 e o Decreto Estadual nº 47.154/2017. O
Regimento Interno do Conselho de Administração está disponível no site www.b3.com.br, www.cvm.gov.br
e www.copasa.com.br.

ii. se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas principais
atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da regulamentação
emitida pela CVM a respeito do assunto

Comitê de Auditoria Estatutário
A Companhia aprovou a instituição, em 21.03.2018, do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUDI, sendo
que a eleição dos seus membros ocorreu em 27.06.2018. Esse Comitê foi instituído em conformidade com as
exigências da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Decreto Estadual nº 47.154/2017 e atende aos requisitos da
regulamentação emitida pela CVM.
O COAUDI é formado por 3 (três) membros, em sua maioria independentes, sendo que 1 (um) dos membros
deve ser integrante do Conselho de Administração.
As reuniões do Comitê acontecem, no mínimo, bimestralmente, de acordo com calendário previamente
aprovado e de modo que as informações contábeis são por ele apreciadas antes de sua divulgação. As
atribuições desse órgão estão descritas abaixo:
I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;
II - supervisionar as atividades dos auditores independentes e avaliar sua independência, a qualidade dos
serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da COPASA MG e de suas subsidiárias;
III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de
elaboração das demonstrações financeiras da COPASA MG e de suas subsidiárias;
IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras
e das informações e medições divulgadas pela COPASA MG e de suas subsidiárias;
V - avaliar e monitorar exposições de risco da COPASA MG e de suas subsidiárias, podendo requerer, entre
outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:
a) remuneração dos administradores;
b) utilização de ativos;
c) gastos incorridos em nome da Companhia;
VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração da COPASA MG e a área de auditoria interna, a
adequação e a divulgação das transações com partes relacionadas;
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VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas
recomendações e registrar, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria
independente e Comitê de Auditoria em relação às demonstrações financeiras;
VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais e o resultado atuarial
dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão patrocinado pela Companhia;
IX - opinar, de modo a auxiliar os acionistas, na indicação de administradores e conselheiros fiscais sobre o
preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições;
X - verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais; e
XI - opinar sobre as matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração, bem como sobre
aquelas que considerar relevantes.
O Conselho de Administração aprovou, no dia 21.03.2018, o Regimento Interno do COAUDI, em
conformidade com a Lei Federal nº 13.303/16 e o Decreto Estadual nº 47.154/17. A íntegra desse Regimento
está disponível no site www.copasa.com.br, www.cvm.gov.br, e www.b3.com.br.

iii. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente,
indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o
auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
Não há política formalizada para a contratação de serviços de Auditoria, sendo que nos termos do art. 28,
inciso “XXV”, do Estatuto Social da Companhia, é competência do Conselho de Administração autorizar a
contratação e a destituição de auditores independentes. Ao Comitê de Auditoria Estatuário cabe opinar sobre
a sua contratação e destituição, conforme previsto no inciso “I” do art. 69 do Estatuto Social.
Ressalta-se que, nas poucas vezes em que a COPASA MG contratou serviços de auditoria específica ou de
consultoria, não foi permitida a participação, nos processos licitatórios, da empresa que estava prestando
serviços de auditoria independente, justamente com o objetivo de não comprometer sua independência.
Em cumprimento ao que determina o art. 22 da Instrução CVM nº 308/1999, não poderão realizar auditoria
independente o Auditor Independente - Pessoa Física, os sócios e os demais integrantes do quadro técnico de
Auditor Independente - Pessoa Jurídica quando ficar configurada, em sua atuação na entidade auditada, suas
controladas, controladoras ou integrantes de um mesmo grupo econômico, a infringência às normas do
Conselho Federal de Contabilidade - CFC relativas à independência.
Além disso, o auditor independente também deverá observar as seguintes vedações em relação às entidades
cujo serviço de auditoria contábil esteja a seu cargo, conforme previsto no art. 23 da Instrução CVM 308/1999:
i. adquirir ou manter títulos ou valores mobiliários de emissão da entidade, suas controladas, controladoras ou
integrantes de um mesmo grupo econômico: ou
ii. prestar serviços de consultoria que possam caracterizar a perda da sua objetividade e independência.
Em relação à avaliação do trabalho da auditoria independente, cabe ao Comitê de Auditoria Estatutário
supervisionar as atividades dos auditores independentes e avaliar sua independência, a qualidade dos serviços
prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da COPASA MG e de suas subsidiárias.
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b. em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes individuais,
indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na
rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.
Diretoria Executiva:
A Diretoria Executiva será composta por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo um
Diretor-Presidente e um Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, eleitos pelo Conselho de
Administração, que definirá suas áreas de atuação e atribuições.
O prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva é unificado de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no
máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, considerando os períodos anteriores de gestão ocorridos há menos
de 2 (dois) anos. Atingido o prazo máximo estabelecido, o retorno do membro da Diretoria Executiva da
COPASA MG só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a 2 (dois) anos. Os Diretores
permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.
As reuniões da Diretoria Executiva ocorrem, ordinariamente, 1 (uma) vez por semana, conforme disposto no
calendário de reuniões e, extraordinariamente, sempre que necessário.
Compete à Diretoria Executiva, sem prejuízo de outras competências previstas na legislação aplicável:
I -– recomendar, para aprovação do Conselho de Administração, o planejamento estratégico, o plano de
negócios para o exercício anual seguinte e a estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e
oportunidades para, no mínimo, os 5 (cinco) anos seguintes;
II -– Recomendar, para aprovação do Conselho de Administração, o programa de investimentos e o orçamento
operacional da Companhia, bem como suas atualizações e revisões;
III - aprovar as renovações e novas concessões nas quais o Valor Presente Líquido - VPL tenha apresentado
resultado positivo, conforme estudo de viabilidade econômico-financeira e, nos casos de VPL negativo,
submeter à deliberação do Conselho Administração;
IV - autorizar previamente a celebração de negócios jurídicos quando o valor ultrapassar R$2,5 milhões,
limitado a R$16,0 milhões, incluindo a obtenção de empréstimos e financiamentos e assunção de obrigações
em geral;
V - autorizar a alienação de bens móveis e a prestação de garantia a terceiros quando o valor envolvido
ultrapassar R$50,0 mil limitado a R$1,0 milhão;
VI - autorizar a exclusão de bens móveis do ativo permanente, de valor superior a R$50,0 mil até R$1,0 milhão,
por motivo de alienação, bem como por destruição, perda e extravio;
VII - aprovar a alienação, aquisição, constituição de ônus reais, bem como prestação de garantia a terceiros de
bens imóveis de valor superior a R$50,0 mil até R$1,0 milhão;
VIII - autorizar a exclusão de bens imóveis do ativo permanente por inutilidade ao serviço;
IX - autorizar a concessão de subvenção a entidades beneficentes de acordo com os critérios e limites definidos
pela Companhia;
X - autorizar doações de sucatas e bens inservíveis, de acordo com os critérios e limites definidos pela
Companhia;
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XI - autorizar a propositura de ações judiciais, processos administrativos e a celebração de acordos judiciais e
extrajudiciais, de valor igual ou superior a R$50,0 mil limitados a R$3,0 milhões;
XII - autorizar as provisões contábeis da Companhia, independentemente de seu valor, mediante proposta do
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;
XIII - autorizar a transferência de ativos às Concessionárias de Energia Elétrica de valores superiores a R$50,0
mil, observada a legislação que rege a matéria;
XIV - aprovar a contratação de instituição depositária prestadora de serviços de ações escriturais, reportando
esse ato ao Conselho de Administração;
XV - aprovar a instituição e a modificação de Normas de Procedimentos da Companhia.
As atribuições do Diretor-Presidente encontram-se elencadas a seguir:
I - exercer a direção da sociedade, diligenciando para que sejam fielmente observadas as deliberações e as
diretrizes do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
II - coordenar o planejamento global da Companhia, inclusive a elaboração dos planos de negócios e
orçamentos anuais e os planos plurianuais, operacionais e de investimento da Companhia a serem submetidos
ao Conselho de Administração e dirigir os trabalhos da Companhia;
III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
IV - definir as diretrizes básicas de provimento e administração de pessoal da Companhia;
V - elaborar o plano de organização da Companhia e emitir as normas correspondentes;
VI - conferir outras atribuições aos Diretores no interesse da Companhia, observado o disposto no Estatuto
Social e nas deliberações do Conselho de Administração;
VII - todos os demais atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja pelo Estatuto
Social atribuída a competência à Diretoria Executiva.
As atribuições do cada Diretor encontram-se elencadas a seguir:
I - executar as atribuições relativas à sua área de atuação, responsabilizando-se pelo cumprimento das
deliberações e das diretrizes do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
II - participar das reuniões da Diretoria Executiva, concorrendo para a definição das políticas a serem seguidas
pela sociedade e relatando os assuntos da sua respectiva área de atuação;
III - outras atribuições que lhes forem determinadas pelo Diretor-Presidente ou pelo Conselho de
Administração.
Os Diretores, além dos deveres e responsabilidades próprios, serão gestores das áreas que lhes forem atribuídas
pelo Conselho de Administração.
Ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores compete, adicionalmente, responsabilizar-se pela
prestação de informações ao público investidor, à CVM e às Bolsas de Valores ou mercados de balcão,
nacionais e internacionais, bem como às entidades de regulação e fiscalização correspondentes, e manter
atualizados os registros da Companhia nessas instituições.
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Ressalta-se que, o Conselho de Administração aprovou, no dia 21.03.2018, alterações no Regimento Interno
da Diretoria Executiva, em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/2016 e o Decreto Estadual nº
47.154/2017. O Regimento Interno da Diretoria Executiva está disponível nos sites www.b3.com.br,
www.cvm.gov.br e www.copasa.com.br.

c. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui regimento
interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho fiscal e, caso o
emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado.
O Conselho Fiscal funciona em caráter permanente e será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual
número de suplentes, dos quais um será seu Presidente e outro seu Vice-Presidente, eleitos pela Assembleia
Geral Ordinária.
O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal é de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 2 (duas)
reconduções consecutivas, considerando os períodos anteriores de gestão ocorridos há menos de 2 (dois) anos.
Atingido o prazo máximo estabelecido, o retorno do membro para o Conselho Fiscal da Companhia só poderá
ocorrer após decorrido período equivalente a 2 (dois) anos. Os membros do Conselho Fiscal permanecem no
exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.
É garantida a participação como membro do Conselho Fiscal de 1 (um) representante dos acionistas
minoritários, eleito nos termos da Lei Federal nº 6.404/1976 e de acordo com a Política de Elegibilidade de
Membros Estatutários da Companhia.
Compete ao Conselho Fiscal, conforme definido no Regimento Interno, além das atribuições definidas em lei:
I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus
deveres legais e estatutários;
II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer às informações
complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral;
III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à assembleia geral relativas à
modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou
orçamento de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
IV - denunciar erros, fraudes ou crimes, sugerindo medidas úteis, aos órgãos de administração e, se estes não
tomarem as providências, à assembleia geral;
V - convocar a assembleia geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de 1 (um) mês
essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda
das assembleias as matérias que consideram necessárias;
VI - analisar, ao menos trimestralmente, os balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas
periodicamente pela Companhia;
VII - examinar as demonstrações financeiras de encerramento do exercício social e sobre elas opinar, após
apreciação do Conselho de Administração da COPASA MG;
VIII - exercer essas atribuições durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a regulam;
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IX - a pedido de qualquer dos seus membros, solicitar aos órgãos de administração esclarecimentos ou
informações, desde que relativos à sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações
financeiras ou contábeis especiais. Os pareceres e representações do Conselho Fiscal, ou de qualquer um de
seus membros, poderão ser apresentados e lidos na assembleia geral, independentemente de publicação e ainda
que a matéria não conste da ordem do dia.
X - os membros do Conselho Fiscal assistirão as reuniões do Conselho de Administração da COPASA MG,
nas quais se deliberar sobre assuntos em que devam opinar. A ausência dos conselheiros caracteriza omissão
no cumprimento do dever, ensejando a sua responsabilidade na forma do art. 165 da Lei Federal nº 6.404/1976;
XI - solicitar, por qualquer de seus membros aos auditores independentes os esclarecimentos ou informações
que julgar necessários e a apuração de fatos específicos;
XII - fornecer, ao acionista, ou grupo de acionistas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
capital social, sempre que solicitadas, informações sobre matéria de sua competência.
Ressalta-se que, o Conselho Fiscal aprovou, no dia 20.03.2018, alterações no seu Regimento Interno, em
conformidade com a Lei Federal nº 13.303/2016 e o Decreto Estadual nº 47.154/2017. O Regimento Interno
do Conselho Fiscal está disponível nos sites www.b3.com.br, www.cvm.gov.br e www.copasa.com.br.

d. se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada órgão
ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso positivo:
i. a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em
relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
iii. como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento
deste órgão; e
iv. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
A Lei Federal nº 13.303/2016, em seu art. 13, inciso III, o Decreto Estadual nº 47.154/2017, em seu art. 21,
inciso II, Estatuto Social da COPASA MG, em seus artigos 28 e 52 do estabelecem que anualmente devem ser
realizadas as avaliações de desempenho dos administradores e demais membros estatutários, individual e
coletiva observados os seguintes quesitos mínimos: i) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude
e à eficácia da ação administrativa; ii) contribuição para o resultado do exercício; iii) consecução dos objetivos
estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo.
O Processo de Avaliação segue as seguintes premissas básicas:
 Objeto de análise:
-desempenho coletivo e individual dos Conselhos de Administração e Fiscal.
-desempenho individual da Diretoria Executiva.
 Técnica de coleta de dados: questionário com perguntas abertas e fechadas.
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O processo de avaliação é coordenado pela Superintendência de Conformidade e Riscos, sendo que os
resultados são apresentados aos conselheiros e servem de subsídio para a busca de oportunidades de melhoria
na governança da Companhia.
No primeiro trimestre de 2019, realizou-se a avaliação de desempenho do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal, bem como da Diretoria Executiva, referentes ao ano de 2018.
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12.2. Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais:

a. prazos de convocação
As práticas adotadas pela Companhia no que se refere aos prazos de convocação de Assembleias Gerais estão
em conformidade com os artigos 121 a 124 da Lei Federal nº 6.404/1976. Assim sendo, as Assembleias Gerais
da Companhia serão convocadas com, no mínimo, 15 dias corridos de antecedência em primeira convocação
e com 8 (oito) dias corridos de antecedência no caso de segunda convocação, mediante anúncio publicado em
3 (três) edições consecutivas do “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” e do Jornal O Tempo - Belo
Horizonte/MG, conforme aprovado pela Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 26.04.2017. Não
obstante os prazos descritos acima, a Companhia convoca as Assembleias Gerais em que se aplica o voto a
distância com pelo menos 30 dias corridos de antecedência.
A CVM poderá, todavia, a pedido de qualquer acionista e ouvida a Companhia, em determinadas
circunstâncias, requerer que a primeira convocação para uma determinada Assembleia Geral seja feita com
antecedência mínima de 30 dias corridos de sua respectiva realização.

b. competências
Compete à Assembleia Geral apreciar os assuntos previstos no artigo 122 da Lei Federal nº 6.404/1976.
Destaca-se que, conforme previsto na legislação, nos primeiros 4 (quatro) meses do ano subsequente ao
término do exercício social, a Companhia realiza AGO para tratar os seguintes assuntos:
 avaliação e aprovação das demonstrações financeiras;
 destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
 eleição dos administradores e dos membros do conselho Fiscal (se for o caso);
 aprovação da correção da expressão monetária do capital social, conforme artigo 167 da Lei Federal nº
6.404/1976;
 aprovação do Programa de Investimentos da Companhia.
Além das matérias previstas na Lei Federal nº 6.404/1976 a Assembleia Geral é responsável, conforme Estatuto
Social da Companhia, pelas deliberações referentes a negócios jurídicos, incluindo a obtenção de empréstimos
e financiamentos e assunção de obrigações em geral, quando o valor envolvido ultrapassar R$200,0 milhões,
bem como propositura de ações judiciais e a celebração de acordos judiciais e extrajudiciais quando o valor
envolvido ultrapassar R$100,0 milhões, e definição de remuneração dos conselheiros e diretores, dentre outras.

c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise
Endereço físico: Sede da Companhia localizada na Rua Mar de Espanha, 525, 2º andar, bairro Santo Antônio,
em Belo Horizonte/MG - CEP 30330-900.
Endereço eletrônico: www.copasa.com.br/ri e email: ri@copasa.com.br.
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d. identificação e administração de conflitos de interesses
As regras de identificação e administração de conflitos de interesses constam da Política de Conflito de
Interesses, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 25.04.2019, sendo que no item 12.3
“c” constam informações detalhadas sobre essa Política.
Ressalta-se que antes da aprovação da referida Política, os mecanismos de identificação e administração de
conflitos de interesses constavam da Política Anticorrupção e da Política de Transações com Partes
Relacionadas, sendo que no item 12.3 “c” constam informações detalhadas sobre essas Políticas.
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
A Companhia não adota práticas ou políticas diferenciadas relativamente à solicitação de procurações pela
administração para o exercício do direito de voto, além daquelas estipuladas na legislação societária.
f. formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando
se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução
juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano,
que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos
de investimento que represente os condôminos.
A constituição de procurador será comprovada mediante apresentação do competente instrumento de mandato
outorgado pelo acionista com firma reconhecida, no caso de instrumento particular, ou com notarização, no
caso de instrumento público. A Companhia não admite o envio, por meio eletrônico, de procurações outorgadas
por acionistas.
A Companhia solicita a entrega dos seguintes documentos na sede da Companhia, com antecedência mínima
de 3 (três) dias corridos contados da data de realização da Assembleia, conforme previsto em seu Estatuto
Social e na legislação aplicável:
(i) se pessoa física: documento de identidade e, para aqueles que se fizerem representar por procuração,
instrumento de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei Federal nº
6.404/1976);
(ii) se pessoa jurídica: Estatuto ou Contrato Social, com ata de eleição dos administradores e, em caso de ser
representada por procurador, instrumento de procuração respectivo; e
(iii) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido por agente de custódia, pela B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão ou pela instituição prestadora de serviços de ações escriturais da Companhia.
No entanto, a não entrega de tais documentos com a antecedência descrita acima não será impedimento para a
participação do acionista ou seu representante da Assembleia, sendo que tal documentação pode ser
apresentada presencialmente no dia da realização da Assembleia.
Essas regras são aplicáveis para o exercício social corrente e foram aplicadas para os 3 (três) últimos exercícios
sociais.
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g. formalidades necessárias para aceitação do Boletim de Voto à Distância, quando enviados
diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização e consularização
Quando forem realizadas Assembleias Gerais que se enquadrem nas hipóteses descritas no artigo 21-A,
parágrafo 1º, da Instrução CVM nº 481/2009, a Companhia disponibilizará o Boletim de Voto à Distância aos
acionistas, por meio do sistema de envio de documentos da CVM, bem como por meio de seu site de Relações
com Investidores, www.copasa.com.br/ri.
Caso o acionista opte por exercer seu direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, é
imprescindível que todos os campos do Boletim de Voto à Distância sejam preenchidos manualmente, com
letra de forma legível.
O Boletim de Voto à Distância somente será considerado válido e os votos proferidos contabilizados no
quórum da Assembleia Geral, se observadas as seguintes instruções:
(i) todos os campos deverão estar devidamente preenchidos;
(ii) todas as páginas deverão estar rubricadas; e
(iii) a última página deverá estar assinada pelo acionista ou por seu(s) representante(s) legal(is), conforme o
caso e nos termos da legislação vigente. A Companhia exige o reconhecimento de firma caso seja assinado no
Brasil ou notarização e consularização quando assinado no exterior.
O acionista que optar exercer direito de voto à distância, por meio do Boletim de Voto à Distância, poderá
preenchê-lo observadas as orientações acima e enviá-lo à Companhia, ou transmitir suas instruções de voto a
seus respectivos custodiantes/escrituradores, conforme abaixo:
(i) caso opte por enviar suas instruções de voto diretamente à Companhia, o acionista deverá encaminhar os
seguintes documentos:
a) via física original do Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado;
b) comprovante da instituição financeira depositária das ações escriturais ou em custódia (art. 41, Lei Federal
nº 6.404/1976) para comprovar sua qualidade de acionista (será dispensada a apresentação do comprovante
pelo titular de ações escriturais constante da relação de acionistas fornecida pela instituição financeira
depositária); e
c) cópia autenticada de documentos de identificação:
c.1) Pessoa Física: documento de Identidade com foto do Acionista/representante legal;
c.2) Pessoa Jurídica: documento de Identidade com foto, Contrato/Estatuto Social consolidado e atualizado, e
documentos que comprovem poderes de representação;
c.3) Fundo de Investimento: todos os indicados no item (c.2) e regulamento consolidado e atualizado.
A Companhia não exige tradução juramentada de documentos originalmente lavrados em português ou inglês,
ou que venham acompanhados da respectiva tradução nesses mesmos idiomas. O Acionista deverá protocolar
o Boletim e a documentação na Companhia até 7 (sete) dias antes da Assembleia, conforme art. 21-B, da
Instrução CVM nº 481/2009. Boletins recepcionados pela Companhia após este prazo serão desconsiderados.
Se preferir, o acionista pode enviar vias digitalizadas dos documentos ao e-mail ri@copasa.com.br, sendo
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também necessário envio da via original do Boletim e cópia autenticada dos documentos até 2 (dois) dias úteis
antes da realização da Assembleia.
(ii) caso o acionista opte por enviar suas instruções de voto a seu agente escriturador ou agente de custódia,
deverão ser observadas as regras e procedimentos por eles estabelecidos para emissão, bem como documentos
e informações exigidos, observando o prazo de até 7 (sete) dias antes da Assembleia, conforme art. 21-B, da
Instrução CVM nº 481/2009.

h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do Boletim de Voto à Distância
ou de participação à distância
A Companhia não possui sistema eletrônico de recebimento do Boletim de Voto à Distância, além da faculdade
do envio da documentação por e-mail descrita no item acima. A Companhia não disponibiliza sistema de
participação à distância nas Assembleias.

i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas
ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no Boletim de Voto à
Distância
A Companhia não adota prática adicional diferenciada em relação ao previsto na legislação societária, em
especial, a Instrução CVM nº 481/2009.
Portanto, somente acionistas que cumpram os requisitos estabelecidos pela Instrução CVM nº 481/2009,
poderão incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do
conselho fiscal no Boletim de Voto à Distância. As solicitações deverão ser encaminhadas ao e-mail
ri@copasa.com.br, conforme prazo exigido na Instrução.

j. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns na internet destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas
sobre as pautas das Assembleias Gerais.

k. outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de Voto à
distância
Não aplicável.
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12.3. Regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração, indicando:

a. número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de
reuniões ordinárias e extraordinárias.
As reuniões do Conselho de Administração acontecem, ordinariamente, 01 (uma) vez por mês, de acordo com
o calendário previamente aprovado e, extraordinariamente, sempre que necessário. As pautas referentes aos
assuntos a serem tratados nessas reuniões são disponibilizados aos conselheiros com, no mínimo, 5 (cinco)
dias de antecedência de cada reunião. Destaca-se que, no exercício de 2018 foram realizadas 20 reuniões, das
quais 12 ordinárias e 8 (oito) extraordinárias.

b. disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do
direito de voto de membros do conselho.
Não há.

c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses.
As regras de identificação e administração de conflitos de interesses constam da Política de Conflito de
Interesses, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 25.04.2019. Esta Política aplica-se a
todos os colaboradores da COPASA MG, bem como seus fornecedores, prestadores de serviços, autoridades
públicas, representantes de agências reguladoras, acionistas e qualquer outra parte com quem a Companhia
mantenha relação contratual, convenial ou processual e tem como objetivo estabelecer diretrizes e orientar na
identificação, declaração e tratamento de situações que possam caracterizar conflitos de interesse reais ou
potenciais.
Caracteriza-se por conflito de interesse, situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados,
que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função
pública. A configuração do conflito de interesses independe da existência de lesão ao patrimônio público, bem
como do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo colaborador, administrador, conselheiro ou
terceiro.
Essa Política tem como diretrizes:
 A COPASA MG, na busca do fortalecimento da cultura de integridade, envida esforços para combater os

desvios de conduta, as fraudes, as irregularidades e as ocorrências de atos lesivos contra a Administração
Pública.
 A COPASA MG proíbe expressamente que seus colaboradores sejam sócios, administradores, empregados

ou prestadores de serviços de empresa que possua relação contratual com a COPASA MG, em situação que
configure conflito de interesses.
 A COPASA MG não admite que seus colaboradores que ocupem função de gestores ou fiscais de contrato

tenham envolvimento pessoal ou familiar com sócios, administradores, empregados ou prestadores de serviços
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de empresa que possua relação contratual com a COPASA MG, em situação que configure conflito de
interesses.
 A COPASA MG não admite que seus colaboradores prestem serviços particulares que possam acarretar o

entendimento equivocado de que são de responsabilidade da Companhia serviços não prestados por ela.
 O colaborador que, no uso de suas atribuições, se defrontar com situação que possa configurar conflito de

interesses, estará obrigado a reportar a situação à Companhia, mediante o preenchimento prévio da
“Declaração de Conflito de Interesses”, por meio de sistema informatizado, sendo que após a aprovação do
Comitê de Administração da Unidade de vinculação do colaborador declarante, será encaminhada à Comissão
de Ética para validação, em rito sumário.
Ao declarar um conflito de interesses, o colaborador deverá informar ao seu gerente a situação imediatamente.
O gerente do declarante, preventivamente, até que seja confirmado o conflito de interesses pela Comissão de
Ética, irá definir se o declarante deverá:
a) abster-se de participar de qualquer debate, negociação e decisão relacionada com o assunto do conflito;
b) abster-se de influenciar outras pessoas, direta ou indiretamente, nas discussões ou decisões associadas ao
conflito;
c) abster-se de participar de gerenciamento ou administração de qualquer contrato, transação, projeto,
relacionamento ou outra atividade relacionada ao conflito.
Confirmado o conflito de interesses pela Comissão de Ética, o titular da Unidade de vinculação do autor da
declaração deverá fazer cumprir a respectiva deliberação, adotando as medidas cabíveis para sanar a situação
conflitante.
Para fins dessa Política, para caráter meramente exemplificativo e não exaustivo, seguem algumas situações
que configuram a existência de conflitos de interesses:
a) permitir que razões pessoais, familiares ou qualquer outro motivo influenciem o julgamento em detrimentos
dos interesses da COPASA MG;
b) prestar serviços, mesmo que eventuais, à pessoa física ou jurídica que possua relação contratual, convenial
ou processual com a COPASA MG;
c) receber favores ou presentes de pessoa física ou jurídica em desacordo com os normativos internos;
d) repassar, divulgar ou fazer uso de informações privilegiadas obtidas em função do cargo ou das atividades
exercidas;
e) atuar, direta ou indiretamente, em favor de interesses próprios ou de terceiros perante órgão regulador ou
fiscalizador em razão do exercício do cargo;
f) participar de eventos festivos promovidos ou financiados por fornecedores ou empresas com interesse nos
negócios da COPASA MG;
g) realizar projetos, obras de saneamento e demais serviços em empreendimentos particulares, nas áreas de
concessão da COPASA MG;
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h) realizar atividades particulares de bombeiro hidráulico em imóveis de usuários da Companhia.
i) prestar serviços em concorrência com os oferecidos pela COPASA MG.
O Colaborador que descumprir a presente Política estará sujeito às sanções previstas na Norma de
Procedimentos Sistema Disciplinar e na legislação vigente.
A integra da Política de Conflito de Interesses encontra-se disponível no site www.copasa.com.br.
Ressalta-se que antes da aprovação da Política de Conflito de Interesses, os mecanismos de identificação e
administração de conflitos de interesses eram tratados no âmbito da Política Anticorrupção, aprovada pelo
Conselho de Administração da Companhia em 13.09.2016, conforme abaixo:
De acordo com a Política Anticorrupção, a Companhia na busca do gerenciamento eficaz do desempenho da
Organização e do comportamento ético de seus administradores, conselheiros, colaboradores, acionistas,
fornecedores, prestadores de serviços, bem como de qualquer outra parte com quem mantenha relação
contratual, envida esforços para inibir a prática de atos que possibilitem a ocorrência de fraude ou de corrupção,
dentre eles o conflito de interesses.
Nesse sentido, a Companhia proíbe expressamente que seus administradores, conselheiros e colaboradores
sejam sócios, administradores, empregados e/ou prestadores de serviços de empresa que possua relação
contratual com a Companhia, em situação que configure conflito de interesses. A Companhia também não
admite que seus administradores, conselheiros e colaboradores que ocupem função de gestores ou fiscais de
contrato tenham envolvimento pessoal ou familiar com sócios, administradores, empregados e/ou prestadores
de serviços de empresa que possua relação contratual com a Companhia, em situação que configure conflito
de interesses.
A Política Anticorrupção estabelece ainda que o colaborador que, no uso de suas atribuições, se defrontar com
situação que possa configurar conflito de interesses, estará obrigado a reportar a situação à Companhia,
mediante o preenchimento prévio da “Declaração de Conflito de Interesses” que, após a aprovação do Comitê
de Administração da Unidade de vinculação do colaborador declarante, será encaminhada à Comissão de Ética
para validação, em rito sumário. Confirmado o conflito de interesses pela Comissão de Ética, o titular da
Unidade deverá transferir a atividade conflitante para outro colaborador, sem prejuízo da manutenção do
colaborador declarante no exercício das outras atividades em que não se configure o conflito.
A Prevenção e tratamento de Conflito de Interesses constam no Plano de Integridade aprovado pelo Conselho
de Administração em 13.12.2018. Por meio desse Plano, a Companhia se compromete a aprimorar sua
regulamentação sobre situações que suscitam conflito de interesse.
A integra da Política Anticorrupção e do Plano de Integridade encontram-se disponíveis no site
www.copasa.com.br.
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d. se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:

i. órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a
política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 08.03.2018, aprovou a instituição da
Política de Elegibilidade de Membros Estatutários, em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/2016 e o
Decreto Estadual nº 47.154/2017. A íntegra dessa Política encontra-se disponível nos sites
www.copasa.com.br, www.cvm.gov.br, e www.b3.com.br.

ii. principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação dos
membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus membros
A Política de Elegibilidade dos Membros Estatutários define as diretrizes, os critérios gerais, os requisitos,
dentre outros pontos a serem observados quando da indicação de candidatos, conforme detalhado a seguir:


Diretrizes

A indicação de membros do Conselho de Administração deverá observar ao que dispõe a Lei Federal nº
6.404/1976, a Lei Federal nº 13.303/2016, o Decreto Estadual nº 47.154/2017, bem como as Instruções CVM
nos 480/2009 e 481/2009, o Estatuto Social, os Regimentos Internos, o Código de Conduta Ética e as Políticas
Anticorrupção e de Transações com Partes Relacionadas da COPASA MG.
Os membros desse órgão devem ser cidadãos de reputação ilibada, alinhados com a cultura, valores e objetivos
estratégicos da COPASA MG, bem como possuir notório conhecimento e qualificação profissional
compatíveis para o cargo.


Requisitos

As indicações devem considerar, como requisitos gerais, a compatibilidade da formação acadêmica,
preferencialmente em: Administração ou Administração Pública; Ciências Atuariais; Ciências Econômicas;
Comércio Internacional; Contabilidade ou Auditoria; Direito; Engenharia; Estatísticas; Finanças; Matemática;
ou curso aderente à área de atuação da COPASA MG, sendo que somente pessoas naturais poderão ser
indicadas.
Os indicados para administradores da COPASA MG deverão atender aos seguintes requisitos específicos:
i.

ser cidadão de reputação ilibada;

ii.

ter notório conhecimento e formação acadêmica compatíveis com o cargo;

iii.

ter, no mínimo, uma das experiências profissionais:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, em função de direção superior, na área de atuação da COPASA
MG ou em área conexa àquela para a qual for indicado;
b) 4 (quatro) anos em cargo de diretor, de conselheiro de administração, de membro de comitê de auditoria ou
de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da COPASA MG, entendendo-se como
cargo de chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;
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c) 4 (quatro) anos em cargo em comissão ou função de confiança no setor público, equivalente, no mínimo, ao
quarto nível hierárquico, ou superior do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Estado;
d) 4 (quatro) anos em cargo de docente ou de pesquisador, de nível superior na área de atuação da empresa
estatal;
e) 4 (quatro) anos como profissional liberal em atividade vinculada à área de atuação da empresa estatal.
A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação ou pós-graduação reconhecido ou credenciado
pelo Ministério da Educação.
Ressalta-se que as experiências mencionadas em itens distintos do inciso iii, acima, não poderão ser somadas
para a apuração do tempo requerido. Já as experiências mencionadas em um mesmo item do inciso iii, acima,
poderão ser somadas para a apuração do tempo requerido, desde que relativas a períodos distintos.



Vedações

É vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a Diretoria Executiva de:
I - representante do órgão regulador ao qual a COPASA MG está sujeita;
II - Ministro de Estado, de Secretário Estadual e de Secretário Municipal;
III - titular de cargo em comissão na administração pública, direta ou indireta, sem vínculo permanente com o
serviço público;
IV - dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente
federativo, ainda que licenciado;
V - parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas mencionadas nos incisos I, II, III e IV;
VI - pessoa que atuou, nos últimos 36 meses, como participante de estrutura decisória de partido político;
VII - pessoa que atuou, nos últimos 36 meses, em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização
de campanha eleitoral;
VIII - pessoa que exerça cargo em organização sindical;
IX - pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou
ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com o Estado de Minas Gerais, com a COPASA MG, nos
03 (três) anos anteriores à data de sua nomeação;
X - pessoa que tenha conflito de interesse ou que apresente fundado receio de vir a tê-lo com o Estado de
Minas Gerais ou com a COPASA MG;
XI - pessoa que se enquadre em qualquer uma das hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso
I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990;
XII - pessoa condenada por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos;
XIII - pessoa declarada inabilitada por ato da Comissão de Valores Mobiliários.
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É vedada, ainda, a indicação para administradores de pessoas mencionadas no artigo 147 da Lei Federal nº
6.404/1976.



Processo de avaliação dos candidatos

Cabe ao Comitê de Auditoria Estatutário – COAUDI a avaliação dos critérios de elegibilidade dos indicados
ao Conselho de Administração, sendo que o prazo para a avaliação é de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento
dos Formulário de Elegibilidade, devidamente preenchidos, juntamente com os documentos exigidos, de
acordo com o cargo a ser preenchido.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
12.4. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a resolução dos conflitos
entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem.
A Companhia, seus Acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes obrigamse a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu
regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição
de Emissor, Acionistas, Administradores, e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das
disposições contidas na Lei Federal nº 6.385/1976, na Lei Federal nº 6.404/1976, no Estatuto Social da
COPASA MG, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da
B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Ricardo Augusto Simões Campos

27/06/1954

Pertence apenas à Diretoria

04/07/2019

Primeira reunião do
1
Conselho de Administração
a ser realizada após a AGO
de 2021

236.124.106-44

Engenheiro Civil

19 - Outros Diretores

04/07/2019

Sim

0.00%

Diretor Técnico e de Expansão /
Diretor de Operação Norte (interino)
Guilherme Frasson Neto

05/02/1962

Pertence apenas à Diretoria

04/07/2019

Primeira reunião do
1
Conselho de Administração
a ser realizada após a AGO
de 2021

447.555.386-53

Engenheiro Eletricista

19 - Outros Diretores

04/07/2019

Sim

0.00%

Diretor de Operação Sul / Diretor de
Operação Metropolitana (interino)
Carlos Augusto Botrel Berto

23/04/1972

Pertence apenas à Diretoria

25/07/2019

Primeira reunião do
1
Conselho de Administração
a ser realizada após a AGO
de 2021

883.832.456-53

Economista

19 - Outros Diretores

05/08/2019

Sim

0.00%

Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores
Cristiane Schwanka

11/11/1964

Pertence apenas à Diretoria

25/07/2019

Primeira reunião do
1
Conselho de Administração
a ser realizada após a AGO
de 2021.

763.485.049-72

Advogada e Engenheira Civil

19 - Outros Diretores

05/08/2019

Sim

0.00%

Diretora Vice-Presidente / Diretora de
Gestão Corporativa (interina)
André Macêdo Facó

24/10/1974

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

01/07/2019

Assembleia Geral Ordinária 1
- AGO do exercício de 2020

480.339.953-00

Engenheiro Civil

24 - Presidente do Conselho de
Administração Independente

01/07/2019

Sim

0.00%

Hélio Marcos Coutinho Beltrão

11/06/1967

Pertence apenas ao Conselho de Adm

01/07/2019

Assembleia Geral Ordinária

1
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

008.786.367-73

Engenheiro

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

01/07/2019

Sim

Gustavo Rocha Gattass

14/09/1975

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27/04/2018

Assembleia Geral Ordinária 2
- AGO do exercício de 2020

070.302.477-95

Economista

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

27/04/2018

Não

Joel Musman

28/04/1961

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

01/07/2019

Assembleia Geral Ordinária 1
- AGO do exercício de 2020

519.618.576-34

Engenheiro Civil

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

01/07/2019

Sim

Márcio de Lima Leite

27/04/1971

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

01/07/2019

Assembleia Geral Ordinária 1
- AGO do exercício de 2020

639.263.936-53

Advogado e Contador

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

01/07/2019

Sim

João Bosco Senra

21/10/1957

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

12/06/2018

Assembleia Geral Ordinária 1
- AGO do exercício de 2020

221.466.956-68

Engenheiro Civil

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

12/06/2018

Não

0.00%

Não exerce outras funções no emissor.

100.00%

Não exerce outras funções no emissor.

0.00%

Não exerce outros cargos na Companhia.

0.00%

Coordenador do Comitê de Auditoria
Estatutário (COAUDI).

100.00%

Companhia:
Engenheiro de Planejamento da
Assessoria Técnica da Presidência, no
período de 27/04/2018 até o presente
momento;
Assessor Técnico da Presidência, no
período de 06/11/2015 a 26/04/2018; e
Diretor de Operação Sudoeste no período
de 16/01/2015 a 05/11/2015.
Sociedade ligada: Não exerce cargos em
sociedade ligada.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Carlos Eduardo Tavares de Castro

03/03/1974

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

01/07/2019

Assembleia Geral Ordinária 1
- AGO do exercício de 2020

963.190.116-53

Engenheiro Civil

31 - Vice Pres. C.A. e Diretor
Presidente

01/07/2019

Sim

Sérgio Tuffy Sayeg

30/03/1954

Conselho Fiscal

27/04/2018

AGO que aprovar as contas 1
do exercício social a ser
encerrado em 31/12/2019

935.221.858-20

Administrador de
Empresas

45 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

27/04/2018

Não

100.00%

Germano Luiz Gomes Vieira

15/10/1981

Conselho Fiscal

30/08/2019

AGO do exercício de 2020

1

051.529.976-65

Advogado

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

30/08/2019

Sim

0.00%

Luiz Marcelo Carvalho Campos

29/10/1985

Conselho Fiscal

30/08/2019

AGO do exercício de 2020

1

068.513.196-32

Advogado

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

30/08/2019

Sim

0.00%

Helger Marra Lopes

12/07/1976

Conselho Fiscal

30/08/2019

AGO do exercício de 2020

1

992.143.506-04

Economista

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

30/08/2019

Sim

0.00%

Igor Mascarenhas Eto

13/11/1991

Conselho Fiscal

30/08/2019

AGO do exercício de 2020

1

107.944.856-00

Administrador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

30/08/2019

Sim

0.00%

Carlos Henrique Guedes

08/01/1964

Conselho Fiscal

30/08/2019

AGO do exercício de 2020

1

808.844.667-87

Oficial do Exército Brasileiro –
Academia Militar Agulhas Negras/
Advogado

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

30/08/2019

Sim

0.00%

Simone Deoud Siqueira

21/12/1963

Conselho Fiscal

30/08/2019

AGO do exercício de 2020

1

551.321.206-44

Advogada

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

30/08/2019

Sim

0.00%

0.00%

Não exerce outras funções no emissor.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Lincoln Teixeira Genuíno de Farias

29/10/1985

Conselho Fiscal

30/08/2019

AGO do exercício de 2020

1

066.538.776-80

Gestor Público

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

30/08/2019

Sim

0.00%

Experiência profissional / Critérios de Independência
Ricardo Augusto Simões Campos - 236.124.106-44
Engenheiro Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Pós-graduado em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Experiência profissional: Funcionário de carreira da Copasa desde 1977, atuando em diversas áreas. Foi Diretor-Presidente da Copasa (2009 - 2015). Atuou também na Companhia como Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores, Secretário Geral da Presidência, Superintendente de Planejamento e Controle, Superintendente de Planejamento e Controle de Empreendimentos da Diretoria Técnica e Meio Ambiente,
Superintendente de Desenvolvimento, Planejamento e Controle Operacional de Empreendimentos da Metropolitana, Superintendente de Desenvolvimento, Planejamento e Controle Operacional de
Empreendimentos da Diretoria Operacional e Expansão e Superintendente de Transportes.
Na Prefeitura de Belo Horizonte atuou como Diretor Presidente da PBHAtivos, Secretário Municipal de Obras da PBH e Superintendente da Sudecap BH.
Pessoa Politicamente Exposta: Não.
Guilherme Frasson Neto - 447.555.386-53
Graduado em Engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pós-graduado em Gestão de Empresas pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) e em Desenvolvimento de Gestores pela
Fundação Dom Cabral (FDC).
Experiência Profissional: Funcionário com mais 30 anos de carreira na Copasa atuando em diversas áreas, com destaque para os cargos de Superintendente de Desenvolvimento Empresarial e Controladoria. Chefe
de Departamento de Operações Sul de Minas. Coordenador Técnico Projeto de PPP para sistemas de esgotamento sanitário. Conselheiro de Gestão da COPASS Saúde.
Pessoa Politicamente Exposta: Não.
Carlos Augusto Botrel Berto - 883.832.456-53
Graduado em Ciências Econômicas pela PUC Minas e MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral (FDC).
Experiência Profissional: Fundador e Diretor da GMBW Serviços de Consultoria, Presidente e CEO da BrasAgro, Diretor Financeiro da Jaguar Mining Inc., Diretor Financeiro na Imerys do Brasil e Financial Controller
na Imerys Ceramics nos EUA e Controller/Tesoureiro na Imerys RCC S/A.
Pessoa Politicamente Exposta: Não.
Cristiane Schwanka - 763.485.049-72
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Doutora em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC PR. Mestre em Direitos Fundamentais e Democracia pelas Faculdades Integradas do Brasil - UniBrasil.
Graduada em Direito pelas Faculdades Integradas do Brasil - UniBrasil e em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá. Especialista em Gerenciamento de Obras.
Experiência Profissional: Auditora Ambiental especialista. Gerente da Assessoria de Planejamento Estratégico da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar. Gerente da Auditoria Interna da Companhia de
Saneamento do Paraná - Sanepar. Gerente Técnico do Projeto de Saneamento Ambiental do Paraná - ParanáSan. Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social
(FUSAN). Conselheira Certificada. Advogada. Professora de graduação e pós-graduação em Curitiba. Diretora de Gestão na Concessionária de Saneamento - Águas Cuiabá do Grupo Iguá Saneamento.
Pessoa Politicamente Exposta: Não.
André Macêdo Facó - 480.339.953-00
(1) Transnordestina Logística S.A / Concessionária de Ferrovia / Consultor da Diretoria (3/2017-presente);
(2) Companhia de Água e Esgoto do Ceará / Concessionária de Saneamento / Supervisor de Desenvolvimento Operacional (3/2004-10/2004). Gerente de Unidade de Negócios (11/2004-07/2008) Diretor de
Operações (8/2008- 12/2012). Diretor Presidente (1/2013-12/2014). Conselheiro de Administração (1/2013-3/2017). Presidente do Conselho de Administração (7/2018-presente);
(3) Secretária de Infraestrutura do Ceará / Secretária Estadual / Secretário (1/2015-3/2017);
(4) Cearaportos / Empresa gestora do Porto do Pecém / Presidente do Conselho de Administração (1/2015-3/2017). Conselheiro de Administração (7/2017-2/2018);
(5) Cegas / Concessionária de Gás do Ceará / Presidente do Conselho de Administração (1/2015-3/2017).
Pessoa Politicamente Exposta: Sim.
Em relação aos Critérios de Independência, vide conceito no item 12.12 deste Formulário de Referência.
Hélio Marcos Coutinho Beltrão - 008.786.367-73
LVM Editora de livros – Presidente Instituto Ludwing von Mises Brasil – Think Tank sem fins lucrativos – Presidente
Sextante Investimentos – Participações – Presidente
Grupo Ultra (Ultra S.A) – Distribuição de gás de cozinha, combustível, farmácias e armazenamento – Representante da Christy Participações
Metalfrio – Refrigeradores e coolers – Membro Conselho de Administração
Restoque – Moda e Varejo – Membro do Conselho de Administração
Pessoa Politicamente Exposta: Não.
Em relação aos Critérios de Independência, vide conceito no item 12.12 deste Formulário de Referência.
Gustavo Rocha Gattass - 070.302.477-95
Analista assistente do setor de óleo e gás e de eletricidade e saneamento pelos Bancos UBS e ICATU – Período: 1996 a 2000, e analista responsável pela cobertura destes setores pelo Banco UBS – Período: 2000
a 2016. Analista responsável pelo Banco UBS Pactual – Período: 2006 a 2019. Analisa responsável pela cobertura do setor de óleo e gás na América Latina do BTG – Período: 2009 a maio de 2015. Sócio
responsável pela equipe de empresas do Banco BTG Pactual S.A.. Reconhecido como um dos três maiores analistas nos setores cobertos tanto na América Latina quanto no Brasil durante os últimos 10 anos pela
revista Institutional Investor.

Pessoa Politicamente Exposta: Não.
Em relação aos Critérios de Independência, vide conceito no item 12.12 deste Formulário de Referência.
Joel Musman - 519.618.576-34
1. Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR – Saneamento – Conselheiro de Administração
2. Andrade Gutierrez Engenharia – Construção – Superintendente de Saneamento
3. Andrade Gutierrez Concessões – Holding de Infraestrutura – Superintendente de Saneamento
Pessoa Politicamente Exposta: Não.
Em relação aos Critérios de Independência, vide conceito no item 12.12 deste Formulário de Referência.
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Márcio de Lima Leite - 639.263.936-53
FCA – Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda: Diretor Jurídico incluindo Governança, para a FCA (Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda).
Membro do Comitê de Risco e Controle Interno para a região Latam, responsável por treinamentos de compliance, antitrust, lei anticorrupção e código de conduto para empregados, fornecedores e concessionários.
Atuação em projetos de M&A. Professor convidado para o curso de LLM em Direito Tributário, Contabilidade e Governança da PUC Minas.
Conselho fiscal IMPP (Instituto Minas Pela Paz).
Diretor Jurídico da Fundação Torino. Vice-Presidente da Anfavea.
Diretor da ACMinas. Membro da Câmara Automotiva (Fiemg).
Membro do COAUD (Comitê de Auditoria) da Cemig.
Pessoa Politicamente Exposta: Não.
João Bosco Senra - 221.466.956-68
Mestre e Doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG, graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Kennedy (1979) e especialista em Engenharia Sanitária, Meio Ambiente,
Saneamento e Recursos Hídricos pela UFMG. Diretor da Catavento Projetos e Consultoria Ltda. Foi Diretor de Operação Sudoeste da Companhia de Saneamento de Minas Gerais e Chefe da Assessoria Técnica da
Presidência. Foi Secretário de Recursos Hídricos e Diretor de Recursos Hídricos da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Foi Vereador, Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Presidente da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte. Foi Diretor Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Coordenou a elaboração do Capítulo de Meio Ambiente, Política Urbana,
Saneamento e Ciência e Tecnologia da Lei Orgânica de Belo Horizonte, o projeto Aquífero Guarani pelo Brasil, o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação do Brasil e o Plano Nacional de Recursos
Hídricos. Foi ponto focal brasileiro na Convenção de Combate à Desertificação junto à ONU, Co-presidente da Rede Interamericana de Recursos Hídricos e representante brasileiro no fórum de diretores gerais de
água Ibero-americano - CODIA, e dos países de língua portuguesa - CPLP. Foi Comissário Geral do Brasil na EXPOZARAGOZA e Diretor de Meio Ambiente da CMT Engenharia Ltda. Foi Coordenador geral da
execução e acompanhamento de 36 Programas Básicos Ambientais do Projeto São Francisco e do Prêmio Mandacaru para iniciativas sustentáveis em recursos hídricos no semiárido brasileiro. Atualmente é
Conselheiro de Administração da COPASA, como representante dos empregados, Engenheiro de Planejamento da Assessoria Técnica da Presidência apoiando o Setor de Atuação Socioambiental - SAS, o
Programa Pró-Mananciais e o Comitê Clima, além de representar a COPASA no Grupo Coordenador de Combate à Pobreza do Governo de MG e no Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Urbano CONEDRU.
Carlos Eduardo Tavares de Castro - 963.190.116-53
Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Mestre em Engenharia de Produção pela PUC-Rio. MBA pela Fundação Dom Cabral. Pós-MBA na Kellogg School of Management.
Formação Executiva - Skills, Tools and Competencies – também na Kellogg School of Management, em Chicago (IL, EUA). Relações Governamentais no Brasil, no Insper. Programa Governança, Risco e
Compliance, pela Fundação Dom Cabral. Programa de Altos Estudos, pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).
Experiência Profissional: Há mais de 20 anos atua na área de infraestrutura, com destaque para o setor de saneamento. Vasta experiência nas mais diversas áreas de operação, desde a gestão integral do contrato
de concessionária de serviços de água e esgoto até processos de Relacionamento com Cliente, incluindo Cobrança, Faturamento, Call Center e Gestão de Serviços. Executivo em grupo privado de concessões de
saneamento. Atuou nas áreas de Finanças, Recursos Humanos, TI e Logística, e no desenvolvimento e estudo de viabilidade de projetos voltados para concessão dos serviços de água e/ou esgoto.
Atualmente é Vice-Presidente da Regional Sudeste da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (AESBE). Foi membro da Câmara Técnica de Prestação de Serviços e Relacionamento com
Clientes da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) e do Conselho Diretor/Vice-Presidente da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto
(ABCON).
Pessoa Politicamente Exposta: Não.
Sérgio Tuffy Sayeg - 935.221.858-20
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Formado em administração de empresas e pós-graduado em mercado de capitais pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Professor em cursos de MBA, pósgraduação e educação executiva da Fundação Instituto de Administração – FIA, do Ibmec, do Insper e de entidades do mercado financeiro e de capitais. Qualificado com “Certificação para Conselheiro de
Administração por Experiência” e “Certificação para Conselheiro Fiscal por Experiência” pelo IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, “CNPI - Certificação Nacional do Profissional de Investimentos”
pela APIMEC - Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais e “Certificação Profissional ANBIMA – série 20”. Desde 1976, atua nos mercados financeiro, de capitais e
corporativo, tendo trabalhado como executivo e diretor no Unibanco, Banco London Multiplic, Banco Safra, Seller DTVM, Banco Fibra, Dresdner Asset Management, Bolsa de Valores de São Paulo, SABESP – Cia.
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e FIRB – Financial Investor Relations. Membro do Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG (2018 – atual), da CSU
CardSystem S.A. (2008 – 2016, 2018 - atual), da Enauta Participações S.A. (2014 – atual), da EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (2018 - atual) e da Linx S.A. (2018 - atual). Membro dos Comitês de
Auditoria Estatutários da São Paulo Turismo S.A. e da Companhia de Engenharia de Tráfego (2018 - atual). Membro especializado do Comitê de Auditoria do Banco GMAC S.A./Chevrolet Serviços Financeiros (2012
– 2018). Conselheiro de Administração da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR (2017). Conselheiro Fiscal da Eldorado Brasil Celulose S.A. (2017), da Cia. Providência Indústria e
Comércio (2012 – 2015), da Marfrig Global Foods S.A. (2010 e 2012) e da CR Almeida S.A. Engenharia e Construções (2011 – 2015). Conselheiro de Administração (2007 – 2009) da Lojas Salfer S.A. Membro do
Audit Committee Institute da KPMG, do EY Board Members Program e das Comissões de Comunicação e Mercado de Capitais e da Comunidade de Conselheiros Certificados do IBGC. Conselheiro de
Administração (2003 – 2008) e vice-presidente da Comissão Internacional do IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores.
Não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial, estando, assim, devidamente habilitado para a prática de suas atividades
profissionais.
Pessoa Politicamente Exposta: Não
Germano Luiz Gomes Vieira - 051.529.976-65
Professor Universitário
Chefe de gabinete da Secretaria de Meio Ambiente.
Chefe de gabinete da Fundação Estadual de Meio Ambiente – de 29/05/2015 a 23/05/2016.
Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – de 24/05/2016 a 21/11/2017.
Secretário de Estado de Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 22/11/2017 a 31/12/18 e 02/01/19 até a data atual.
Presidente da Associação dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente.
Luiz Marcelo Carvalho Campos - 068.513.196-32
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais.
Procurador do Estado desde março de 2013.
Advogado Regional do Estado em Divinópolis – 27/01/2017 a 28/09/2018.
Coordenador de Área do Núcleo de Assessoramento Jurídico – 28/09/2018 a 25/01/2019.
Designado para responder pelas Assessorias Jurídicas das Secretarias de Estado de Esportes e Secretaria de Estado de Turismo de 03/10/2018 a 22/01/2019.
Designado para responder pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais em 22/01/2019.
Assessor Jurídico Chefe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior desde 25/01/2019 até a presente data.
Helger Marra Lopes - 992.143.506-04
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FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
Cargo: Presidente
Área de atuação: Formação de profissionais e produção de informações estatísticas e de políticas públicas para o Governo de Minas Gerais
Período: desde fevereiro de 2019.
Atividades desenvolvidas: Exercer a direção superior da FJP. Responder ao Conselho Curador no que tange ao plano anual e plurianual de trabalho da FJP, bem como à proposta orçamentária anual, e à execução
estratégica. Apoiar a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão na elaboração e monitoramento do planejamento estratégico do Estado. Apoiar as diversas Secretarias do Estado na formação de servidores e
na elaboração e execução de políticas públicas. Representar a FJP dentro e fora do Estado de Minas Gerais.
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
Cargo: Gerente Geral de Planejamento e Gerente Geral de Operações
Áreas de atuação: Planejamento Estratégico e Operações de Financiamento a Clientes
Período: Julho de 2010 a Fevereiro de 2019
Atividades desenvolvidas de Planejamento: Elaboração do planejamento de Longo Prazo em conjunto com a Diretoria Executiva do BDMG incluindo relacionamento e alinhamento com o Governo do Estado de
Minas Gerais. Gestão da Estratégia através de monitoramento contínuo, desdobramentos para as diversas áreas internas e elaboração de planos de ação. Negociação e interlocução com Gerentes Gerais, Diretores
e Conselheiros de Administração. Prospecção de parcerias para elaboração de novas atuações em programas com o Governo de Minas, BNDES, BID, Sebrae, dentre outros.
Atividades desenvolvidas de Operações de Crédito: Liderança da maior equipe do BDMG, responsável pelo atendimento aos clientes nos processos de financiamento. Estruturação das operações de crédito em
atendimento às normas internas e externas do sistema financeiro, para apresentação ao Comitê de Crédito ao banco. Avaliação da estrutura de garantias das operações de crédito que inclui imóveis, recebíveis,
CDB, fiança bancária, fundos de aval, dentre outros. Relacionamento com parceiros como BNDES e FINEP para implementação de novos produtos financeiros, Governo Federal, Estadual e Municipal para
estruturação de programas e linhas de financiamento.
DESBAN – FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
Cargo: Conselheiro Administrativo
Área de atuação: Previdência Complementar Fechada e Plano de Saúde
Período: desde janeiro de 2017
Atividades desenvolvidas: Definição da política geral de administração da Entidade e de seus planos de benefícios. Representante do Patrocinador na instância máxima da Entidade de Previdência Complementar
dos empregados do BDMG. Definição do Planejamento Estratégico, da Política de Investimentos, estrutura de custos administrativos e orientação à Diretoria Executiva.
Igor Mascarenhas Eto - 107.944.856-00
Pearson Consultoria e Gestão Estratégica – Consultoria em Planejamento Estratégico e Gestão de Processos Gerencias.
Sócio-Fundador. Diretor de Administração.
Carlos Henrique Guedes - 808.844.667-87
Juiz do Conselho de Justiça Militar; Professor do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Belo Horizonte; Instrutor e Comandante do Corpo de Alunos do Colégio Militar de Belo Horizonte/MG; Instrutor e
Professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; Comandante do 24º Batalhão de Caçadores – São Luís/MA; Oficial do Gabinete do Comandante do Exército como Assessor Jurídico; Adido Militar
como Delegado do Brasil na Junta Interamericana de Defesa (JID) – Washington/DC – Estados Unidos da América; Representante do Brasil na Organização dos Estados Americanos (OEA) – Washington/DC –
Estados Unidos da América; Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Planalto; Assistente do Comandante do Exército; e, atualmente, Assessor Especial do Vice-Governador de Minas Gerais e Enlace com o
Governo Federal.
Simone Deoud Siqueira - 551.321.206-44
Advogada, gerente e diretora jurídica/consultora nas seguintes áreas de Direito: Civil, Empresarial, Contratos e Obrigações e Societário. (1986 a 2018).
Gerente Jurídica na Empresa MIP Engenharia S/A, diretamente ligada a alta administração (2000 a 2012).
Diretora Jurídica na Empresa MINECON Engenharia LTDA (2013 a 2016).
Associada do Escritório de Advocacia Oliveira Netto Sociedade de Advogados (2016 a 2017).
Consultoria Jurídica Empresarial (2017 a 2018).
Ouvidora-Geral do Estado de Minas Gerais – 2019 até a presente data.
Lincoln Teixeira Genuíno de Farias - 066.538.776-80
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Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico SEDE – Governo Estadual.
Cargo: Chefe da Unidade de Setorial de Controle Interno.
Órgão: Secretaria de Estado de Administração Prisional SEAP – Governo Estadual
Cargo: Chefe da Unidade de Setorial de Controle Interno.
Órgão: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais FAPEMIG – Governo Estadual
Cargo: Chefe da Unidade de Auditoria Seccional.
Empresa: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais EPAMIG – Governo Estadual
Cargo: Auditor na Unidade de Auditoria Interna.
Órgão Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais ITER – Governo Estadual
Cargo: Chefe da Unidade de Auditoria Seccional.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Ricardo Augusto Simões Campos - 236.124.106-44
N/A
Guilherme Frasson Neto - 447.555.386-53
N/A
Carlos Augusto Botrel Berto - 883.832.456-53
N/A
Cristiane Schwanka - 763.485.049-72
N/A
André Macêdo Facó - 480.339.953-00
N/A
Hélio Marcos Coutinho Beltrão - 008.786.367-73
N/A
Gustavo Rocha Gattass - 070.302.477-95
N/A
Joel Musman - 519.618.576-34
N/A
Márcio de Lima Leite - 639.263.936-53
N/A
João Bosco Senra - 221.466.956-68
N/A
Carlos Eduardo Tavares de Castro - 963.190.116-53
N/A
Sérgio Tuffy Sayeg - 935.221.858-20

PÁGINA: 262 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

N/A
Germano Luiz Gomes Vieira - 051.529.976-65
N/A
Luiz Marcelo Carvalho Campos - 068.513.196-32
N/A
Helger Marra Lopes - 992.143.506-04
N/A
Igor Mascarenhas Eto - 107.944.856-00
N/A
Carlos Henrique Guedes - 808.844.667-87
N/A
Simone Deoud Siqueira - 551.321.206-44
N/A
Lincoln Teixeira Genuíno de Farias - 066.538.776-80
N/A
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

01/04/1947

01/07/2018

3 (três) anos, expirandose na reunião ordinária do
Conselho de
Administração de junho de
2021.

27/06/2018

1

100.00%

28/03/1955

14/06/2019

3 (três) anos, expirandose na reunião ordinária do
Conselho de
Administração de junho de
2022.

14/06/2019

2

87.50%

Outros

27/04/1971

04/07/2019

até a data da AGO do
exercício de 2020.

Coordenador do Comitê

04/07/2019

1

0.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Artemio Bertholini

Comitê de Auditoria

095.365.318-87

Contador e economista

Nenhum.
Luiz Alberto Ribeiro Vieira

Comitê de Auditoria

253.227.296-15

Membro do Comitê (Efetivo)

Administrador de empresas

Nenhum.
Márcio de Lima Leite

Comitê de Auditoria

639.263.936-53

Advogado e Contador

Membro do Conselho de Administração.
Experiência profissional / Critérios de Independência
Artemio Bertholini - 095.365.318-87

Luiz Alberto Ribeiro Vieira - 253.227.296-15

Márcio de Lima Leite - 639.263.936-53

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Artemio Bertholini - 095.365.318-87
N/A
Luiz Alberto Ribeiro Vieira - 253.227.296-15
N/A
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Márcio de Lima Leite - 639.263.936-53
N/A
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relação de parentesco entre as pessoas enumeradas no item 12.9 deste Formulário de Referência.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos três exercícios sociais, inexistiu, na COPASA MG, relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidos pelos administradores com o acionista controlador e/ou outros.
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
12.11. Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que prevejam o
pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes da
reparação de danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades impostas por agentes
estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos administrativos ou judiciais, em
virtude do exercício de suas funções.
Em 2018, a COPASA MG contratou uma empresa Seguradora para prestação de Serviços de Seguro de
Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e/ou Administradores de Sociedades Comerciais (Directors
and Officers Liability – D&O), seguindo o previsto na Circular SUSEP nº 553/2017, com abrangência no
território nacional, para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da COPASA MG
e sua Subsidiária integral COPANOR.
Os valores cobertos são referentes a eventuais acordos judiciais e extrajudiciais homologados pela Seguradora
e sentenças proferidas por tribunais arbitrais, condenações judiciais transitadas em julgado, incluindo
honorários advocatícios e despesas processuais, durante o andamento dos processos, fundados em
responsabilidade civil por atos de gestão praticados pelas referidas pessoas, no exercício de suas funções e
durante a vigência do seguro, desde que não importem em violação da lei ou do Estatuto Social.
O valor global máximo (prêmio máximo) é de R$298.275,50, para os 12 meses de vigência da apólice.
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

a) Atendendo ao disposto no Oficio Circular CVM/SEP nº 03/2019, a Companhia relata nesta seção, as
informações sobre as assembleias gerais realizadas nos últimos 3 (três) exercícios, os processos de
avaliação e treinamento dos membros estatutários da Companhia, bem como sobre as reuniões do
Conselho de Administração:

(i) Relação das Assembleias Gerais realizadas
A seguir, relação das Assembleias Gerais Ordinárias (AGO), Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE)
e Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias (AGOE) realizadas nos últimos 3 (três) exercícios
destacando os seguintes aspectos:
i.

Data de realização

ii.

Casos de instalação em segunda convocação

iii. Quorum de instalação de cada assembleia
Assembleia
AGE
AGE
AGE
AGO
AGE
AGE
AGE
AGE
AGO
AGE
AGE
AGE
AGOE
AGE

Data
10.12.2018
12.06.2018
07.05.2018
27.04.2018
07.02.2018
17.11.2017
27.10.2017
26.04.2017
26.04.2017
13.09.2016
07.07.2016
01.06.2016
13.04.2016
06.01.2016

Convocação
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª

Quórum
62,3%
67,8%
73,8%
78,1%
66,4%
66,9%
65,7%
72,9%
71,9%
70,1%
68,0%
67,5%
67,9%
67,1%

(ii) Processo de avaliação dos Membros Estatutários da Companhia
Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria: os Regimentos Internos desses
órgãos elencam as regras para o processo de avaliação que será realizada anualmente, observando os quesitos
mínimos:
I - exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;
II - contribuição para o resultado do exercício;
III - consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo.
Foi estabelecido ainda que caberá ao Conselho de Administração realizar a avaliação desses membros.
Informações adicionais sobre a avaliação dos membros encontram-se destacados no item “12.1.d” deste
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Formulário de Referência - “Mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e
de cada órgão ou comitê”.

(iii) Programas de Treinamento dos Membros Estatutários da Companhia
No âmbito da revisão do Estatuto Social, visando adequá-lo às exigências da Lei Federal nº 13.303/2016 e ao
Decreto Estadual nº 47.154/2017, foram definidas as diretrizes para os Programas de Treinamento dos
Membros Estatutários da Companhia. Os administradores, conselheiros fiscais e membros do comitê de
auditoria participam, na posse e anualmente, de treinamentos específicos sobre legislação societária e de
mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, Lei Federal nº
12.846/2013, licitações e contratos.
Nesse âmbito, em cumprimento às leis e às melhores práticas de governança corporativa, a COPASA MG
disponibilizou material, que contempla 8 (oito) vídeos, com os seguintes temas:
1.Inspirar: Visa fornecer informações gerais sobre a Companhia que possam se traduzir em inspiração para
os trabalhos: missão, linha do tempo da Companhia, Lei do Saneamento, abrangência, fontes de produção,
desempenho financeiro, investimentos e desafios.
2.Integrar: Apresenta o organograma da Companhia, demonstrando como se integram os principais órgãos
de governança e unidades da Companhia: Conselho de Administração, Diretorias, Comitê de Auditoria
Estatutário, Superintendências, entre outros.
3.Envolver: Busca provocar o espectador a se envolver com o Código de Ética da Companhia. A COPASA
MG busca o envolvimento de todos os empregados e stakeholders em valores éticos bem delimitados:
Código de Conduta Ética, Direitos e deveres éticos, vedações, entre outros.
4.Comprometer: Demonstra a importância do comprometimento de cada um e de todos com o Programa de
Integridade da COPASA MG: criação do Programa de integridade e suas ações, citando também atos lesivos
contra Administração Pública, sanções, mecanismos e procedimentos internos, Política Anticorrupção,
conflito de interesses e canal de linha ética, dentre outros.
5.Gerir: Fornece informações sobre licitações e contratos que contribuam para a condução da Companhia:
Lei Federal nº 13.303/2016, gestão colegiada, Regulamento de Contratações, dispensas e inexigibilidades,
matriz de riscos contratuais, entre outros.
6.Sustentar: Informa sobre a importância da gestão de riscos para o desenvolvimento sustentável da
COPASA MG: Política de Gestão de Riscos Corporativos, princípios da gestão de riscos, diretrizes,
conceitos, linhas de defesa e responsabilidades, dentre outros.
7.Conectar: Expõe pontos da regulação relacionados à COPASA MG, com destaque para as questões
tarifárias. Estar conectado com o Marco Regulatório é fundamental: Marco Regulatório, Lei Federal nº
11.445/2007, Lei Federal nº 11.107/2005, Lei Estadual nº 18.309/2009, competências da ARSAE-MG e
tarifas, estrutura tarifária.
8.Valorizar: Informa sobre a legislação e normas aplicadas ao mercado de capitais, destacando: Lei Federal
nº 6.404/1976, Política de Dividendos, Regulamento do Novo Mercado e Política de Divulgação das
Informações.
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(iv) Reuniões do Conselho de Administração
Conforme Regimento Interno do Conselho de Administração, as reuniões ordinárias são realizadas 01 (uma)
vez por mês, de acordo com o calendário previamente aprovado e, extraordinariamente, sempre que
necessário. As reuniões serão convocadas por seu Presidente ou por seu Vice-Presidente, mediante
notificação encaminhada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos, e com apresentação da pauta
dos assuntos a serem tratados.
As reuniões em caráter de urgência poderão ser convocadas sem a observância do prazo acima, desde que
seja assegurada a ciência a todos os demais integrantes do Conselho, sendo considerada regular a reunião em
que comparecerem todos os Conselheiros.
Os membros do Conselho de Administração não podem participar de discussões, de negociações e de
votações sobre tema que envolva Transações com Partes Relacionadas, e devem, imediatamente, declarar
formalmente à COPASA MG, possível situação de conflito de interesses, nos termos da Política de
Transações com Partes Relacionadas, do Código de Conduta Ética, da Política Anticorrupção e da Política de
Conflito de Interesses.
Periodicamente, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia se reúne com os
membros do Conselho de Administração detalhando a evolução do plano de investimentos, orçamento,
assuntos regulatórios, política de dividendos, dentre outros assuntos.
Outras informações adicionais sobre o Conselho de Administração são apresentadas no item 12.1.a deste
Formulário de Referência - “Estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto
social e regimento interno”.

b) Adicionalmente, a Companhia informa abaixo os critérios de independência, os critérios para contagem de
mandatos consecutivos e percentual de participação nas reuniões:

(i) Critério de Independência
O critério utilizado pela COPASA MG para determinar a independência dos membros do Conselho de
Administração consta no Parágrafo Primeiro do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, transcrito a
seguir:
Considera-se independente o Conselheiro que:
I - não tiver qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital;
II - não for cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder
Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, do Distrito Federal ou de Município ou de
administrador da Companhia;
III - não manteve, nos últimos 3 (três) anos, vínculo de qualquer natureza com a COPASA MG ou com o
Estado de Minas Gerais, que possa vir a comprometer sua independência;
IV - não for ou não tiver sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, de suas
coligadas ou subsidiárias ou de sociedade por ela controlada, exceto se o vínculo for exclusivamente com
instituições públicas de ensino ou pesquisa;
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V - não for fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Companhia, de modo a
implicar perda de independência;
VI - não for funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando
serviços ou produtos à Companhia, de modo a implicar perda de independência; VII - não receber outra
remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro, à exceção de valores em
dinheiro oriundos de participação no capital.

(ii) Critério para contagem do número de mandatos consecutivos
Para a contagem do número de mandatos consecutivos, no caso em que um conselheiro, diretor ou membro
do COAUDI foi eleito para complementar um mandato, este período complementar está sendo considerado
como 1 (um) mandato. Adicionalmente, está sendo computado o mandato atual.
Ressalta-se ainda que no caso de membro do Conselho Fiscal, eleito como titular para um mandato e no
seguinte como suplente (ou vice-versa), está sendo computado 1 (um) para cada mandato, independente se
esse membro do Conselho Fiscal foi titular ou suplente.

c) Renúncia de Suplente do Conselho Fiscal
Em 14.05.2019, a Companhia recebeu a carta de renúncia ao cargo de Suplente do Conselho Fiscal
apresentada por Adriano Cives Seabra. O conselheiro foi eleito pelos acionistas minoritários e tomou posse
em 27.04.2018.

(iii) Percentual de participações nas reuniões
O percentual de participações nas reuniões dos membros de Conselhos e Comitês eleitos para o primeiro
mandato em 2019 é considerado 0,00%, uma vez que entre a posse e dezembro de 2018 (período de
referência deste documento), o mesmo não integrava tais órgãos.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
13.1. Descrições da política ou prática de remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria
Estatutária e não Estatutária, do Conselho Fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria,
de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:

a. objetivos da política ou prática de remuneração
O principal objetivo da prática de remuneração da Companhia é estabelecer um sistema de remuneração da
administração que auxilie no alinhamento dos interesses dos administradores com os dos acionistas. São
tomadas como referências as melhores práticas de mercado, com o foco de estimular o alinhamento dos
objetivos à produtividade e à eficiência, mantendo a competitividade no mercado de atuação.
Essa prática, a qual não foi formalmente aprovada por meio de Política, busca também atrair e reter
profissionais qualificados alinhados com o interesse da Companhia e seus colaboradores.
O montante global da remuneração dos Diretores, dos membros dos Conselhos de Administração e do
Conselho Fiscal é anualmente fixado pela Assembleia Geral. No caso de a Assembleia fixar a remuneração
global, caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a respectiva distribuição.
Quanto ao Comitê de Auditoria Estatutário, na Reunião do Conselho de Administração de 27.06.2018 foi
definido que o valor mensal e a forma de remuneração dos membros do referido Comitê serão iguais aos do
Conselho de Administração da Companhia.

b. composição da remuneração, indicando:

i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração
A remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração corresponde a 20% da remuneração média
paga aos membros da Diretoria Executiva, sendo que 50% do valor equivale a uma parcela fixa mensal e os
outros 50% são pagos a título de remuneração variável de acordo com a participação do conselheiro nas
reuniões mensais.
Os conselheiros também tinham direito ao recebimento de remuneração variável correspondente a 20% da
Participação nos Lucros (PL) paga aos diretores. Entretanto, essa verba deixou de ser paga a partir do Decreto
Estadual nº 47.154/2017, que no art. 31 vedou o pagamento a membros do conselho de administração de
empresas estatais.
Diretoria Executiva
Os membros da Diretoria Executiva fazem jus a uma remuneração fixa mensal estabelecida pelo Conselho de
Administração, sendo o valor total anual aprovada em Assembleia Geral, nos termos da Lei Federal nº
6.404/1976.
Além da remuneração citada, a Diretoria Executiva faz jus aos seguintes benefícios:
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
 Abono Anual: equivalente a 1 (um) honorário.
 Adicional de licença remunerada: adicional equivalente a 90% do honorário.
 Plano de Saúde: acesso a exames clínicos, laboratoriais, internações hospitalares/cirurgias/obstetrícia e
atendimento odontológico.
 Programa Alimentação (Benefício Refeição/Alimentação e Cesta Básica): valor mensal concedido para
aquisição de refeições e gêneros alimentícios in natura na rede credenciada, inclusive no período de férias.
 Participação dos Empregados nos Lucros (PL): valor anual concedido, de acordo com o Regulamento
aprovado pelo Conselho de Administração. As metas previamente definidas para apuração da PL são aferidas
anualmente e o montante é limitado a 25% dos dividendos mínimos obrigatórios. O valor apurado é distribuído
de forma linear para todos os empregados e diretores.
 Outros Benefícios: Seguro de Vida em Grupo, utilização de veículos da Companhia com direito a motorista
no horário comercial, INSS e FGTS (depósito mensal e 40% em caso de destituição).
 Plano de Previdência Privada: é facultada aos membros da Diretoria Executiva que fazem parte do quadro
efetivo de empregados da Companhia, a adesão ao Plano de Previdência Privada patrocinado pela Companhia
e administrado pela Fundação Libertas, nas mesmas condições oferecidas aos demais empregados. O
percentual de contribuição para o Plano varia entre 3% a 10% da remuneração, conforme opção do próprio
participante, sendo que a idade mínima para usufruir da suplementação é de 58 anos. A contribuição é paritária,
ou seja, a cada R$1,00 de contribuição do empregado, a Companhia contribui com R$1,00.
Ressalta-se ainda que não há remuneração por participação em reuniões.

Conselho Fiscal
A remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal obedece ao que dispõe o Art. 162, Parágrafo 3º, da
Lei Federal nº 6.404/1976, sendo que a remuneração de cada conselheiro corresponde a 10% da remuneração
média paga aos Diretores.

Comitê de Auditoria Estatutário
Foi definido, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 27.06.2018, que o valor mensal e a
forma de remuneração dos membros do referido Comitê serão iguais aos do Conselho de Administração da
Companhia.

ii. em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração
total
Em relação à remuneração total anual, a parte fixa e a variável (Participação nos Lucros e Remuneração por
Participação em Reuniões) têm a seguinte composição:
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
Exercício Social
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2018

Parcela Fixa
Conselho de Administração
58%
58%
59%
Diretoria Executiva
99,9%
99,7%
99,7%
Conselho Fiscal
100%
100%
100%
COAUDI
100%

Parcela Variável
42%
42%
41%
0,1%
0,3%
0,3%
Não há recebimento
Não há recebimento
Não há recebimento
Não há recebimento

O Comitê de Auditoria teve sua instituição aprovada na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em
07.05.2018, não tendo havido, portanto, reuniões daquele comitê em 2016 e 2017.

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
A Companhia realiza estudos anualmente para o cálculo e reajuste de cada um dos elementos da remuneração
global dos órgãos da administração, levando em consideração o impacto nos resultados econômico-financeiros
projetados para os próximos exercícios. Os valores da remuneração global são submetidos para aprovação da
Assembleia Geral de Acionistas, conforme definido no Estatuto Social.
Posteriormente, o Conselho de Administração, em conformidade com o art. 152 da Lei Federal nº 6.404/1976,
define a respectiva distribuição para os administradores e membros do Conselho Fiscal.
Quanto ao Comitê de Auditoria Estatutário, foi definido na Reunião do Conselho de Administração de
27.06.2018 que a forma de remuneração dos membros do referido Comitê serão iguais aos do Conselho de
Administração da Companhia.

iv. razões que justificam a composição da remuneração
A remuneração dos administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, proposta
anualmente pelo acionista controlador, se justifica pela valorização e incentivo do bom desempenho pessoal e
profissional dos Diretores, Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria, bem como pelo alinhamento com
as políticas motivacionais adotadas pela Companhia e com as políticas públicas.

v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Não há membros não remunerados.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
A remuneração individual dos membros da Diretoria Executiva não considera indicadores de desempenho,
mas leva em consideração limites estabelecidos e aprovados pela Assembleia Geral.
A remuneração variável dos membros da Diretoria Executiva, bem como dos empregados, é aprovada
anualmente pelo Conselho de Administração e denominada “Participação nos Lucros”. Seu valor é limitado a
25% dos dividendos mínimos obrigatórios distribuídos aos acionistas. Adicionalmente, é considerado o
percentual de atingimento das metas dos seguintes indicadores estabelecidos pela Companhia no Regulamento
do Programa de Participação nos Lucros da Empresa e utilizados para cálculo da “Participação nos Lucros”:
 ROFI - Resultado Operacional Financeiro: indicador cuja função é mostrar a geração de caixa que o
ativo operacional da empresa produz, antes do pagamento de juros e taxas, impostos, amortização e
depreciação, em relação à cada economia faturada;
 LIEM - Ligações por Empregado: indicador cuja função é mostrar a produtividade dos empregados
próprios em relação ao número de ligações;
 REPI - Realização do Programa de Investimento: indicador cuja função é mostrar o desempenho do
Programa de Investimento pela relação entre o montante produzido e o programado.

d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
A evolução de indicadores de desempenho na determinação da remuneração fixa de seus administradores não
se aplica à Companhia.
O pagamento da “Participação nos Lucros” aos membros da Diretoria Executiva é aprovado pelo Conselho de
Administração, sendo os mesmos critérios estabelecidos para pagamentos aos demais empregados.
O valor da remuneração variável atribuída aos diretores e empregados, que fazem jus, pauta-se nos resultados
da Companhia.

e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da Companhia de curto, médio e
longo prazo
Os resultados de curto prazo, assim considerados os anuais, alinham-se com a política de remuneração da
Companhia por meio do pagamento, para os membros da Diretoria Executiva, da remuneração variável,
denominada “Participação nos Lucros”. Nesse caso, os resultados da Companhia durante o exercício definirão
o montante a ser atribuído a cada membro.
O alinhamento no médio e no longo prazo é resultado da consistência no atendimento de metas relativas aos
principais indicadores, de forma anual.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
A remuneração dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do
Comitê de Auditoria Estatutário é suportada pela Companhia. Não houve recebimento de remuneração
adicional para os membros do Conselho de Administração e a Diretoria Executiva que prestaram serviços para
a subsidiária COPANOR e as subsidiárias dissolvidas em 2016 (COPASA Águas Minerais de Minas e
COPASA Serviços de Irrigação).

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia
Não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como
a alienação do controle societário da Companhia.

h. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração
individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:

i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma
participam
Os valores propostos para a remuneração global dos membros dos Conselhos de Administração, da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal são submetidos à aprovação da Assembleia Geral, conforme definido no
Estatuto Social. Ao Conselho de Administração cabe deliberar sobre a sua distribuição, caso a Assembleia
Geral aprove apenas o valor global, em observância ao artigo 152 da Lei Federal nº 6.404/1976, e ao Estatuto
Social, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação.

ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a
utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de
comparação e a abrangência desses estudos
A prática de remuneração da Companhia busca como referências as melhores práticas de mercado, com o foco
de estimular o alinhamento dos objetivos à produtividade e à eficiência, mantendo a competitividade no
mercado de atuação.
Anualmente, a Companhia define a remuneração global dos órgãos da administração, levando em consideração
o impacto nos resultados econômico-financeiros projetados para os próximos exercícios.

iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de
remuneração do emissor
Anualmente a remuneração global dos órgãos da administração é revista, observados os critérios descritos no
item ii.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

8,00

8,00

5,00

21,00

Nº de membros remunerados

8,00

8,00

5,00

21,00

388.140,00

3.944.597,00

242.588,00

4.575.325,00

Benefícios direto e indireto

0,00

566.598,00

0,00

566.598,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

155.256,00

1.180.952,00

48.518,00

1.384.726,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Refere-se a INSS.

Refere-se a INSS e FGTS.

Refere-se a INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

388.140,00

0,00

0,00

388.140,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

O número de membros de cada
órgão corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, conforme
orientação do Ofício CVM/SEP/Nº
03/2019.

O número de membros de cada
órgão corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente, conforme
orientação do Ofício
CVM/SEP/Nº 03/2019.

931.536,00

5.714.147,00

O número de membros de cada
órgão corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente, conforme
orientação do Ofício
CVM/SEP/Nº 03/2019.
291.106,00

6.936.789,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,75

7,25

5,33

19,33

Nº de membros remunerados

6,75

7,33

5,33

19,41

319.443,00

3.413.531,00

270.078,00

4.003.052,00

Benefícios direto e indireto

0,00

485.777,00

0,00

485.777,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

134.120,00

1.048.004,00

47.671,00

1.229.795,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
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Refere-se INSS

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

16.864,00

0,00

16.864,00

319.443,00

0,00

0,00

319.443,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

45.348,00

0,00

45.348,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

O número de membros de cada
órgão corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, conforme
orientação do Ofício CVM/SEP/Nº
03/2019.

- Benefícios motivados pela
cessação do exercício do cargo.
- O número de membros de
cada órgão corresponde à
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente,
conforme orientação do Ofício
CVM/SEP/Nº 03/2019.

773.007,00

5.009.525,00

Participação em reuniões

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

O número de membros de cada
órgão corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente, conforme
orientação do Ofício
CVM/SEP/Nº 03/2019.

317.750,00

6.100.283,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

8,67

8,00

4,67

21,34

Nº de membros remunerados

8,67

8,08

4,67

21,42

373.619,00

3.675.071,00

213.012,00

4.261.702,00

Benefícios direto e indireto

0,00

573.737,00

0,00

573.737,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

157.812,00

1.181.794,00

41.199,00

1.380.805,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Refere-se a INSS.

Refere-se a INSS e FGTS.

Refere-se a INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

3.210,00

16.052,00

0,00

19.262,00

373.619,00

0,00

0,00

373.619,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados
Participação em reuniões
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação

O número de membros de cada
órgão corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, conforme
orientação do Ofício CVM/SEP/Nº
03/2019.

Total da remuneração

O número de membros de cada
órgão corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente, conforme
orientação do Ofício
CVM/SEP/Nº 03/2019.

908.262,00

O número de membros de cada
órgão corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente, conforme
orientação do Ofício
CVM/SEP/Nº 03/2019.

5.446.655,00

254.211,00

6.609.129,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

8,00

4,92

21,92

Nº de membros remunerados

9,00

8,00

4,92

21,92

373.619,00

3.408.482,00

202.629,00

3.984.730,00

Benefícios direto e indireto

0,00

459.949,00

0,00

459.949,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

149.447,00

953.896,00

41.199,00

1.144.542,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Refere-se a INSS.

Refere-se a INSS e FGTS.

Refere-se a INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

235,00

1.094,00

0,00

1.329,00

373.619,00

0,00

0,00

373.619,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados
Participação em reuniões

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Total da remuneração

O número de membros de cada
órgão corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, conforme
orientação do Ofício CVM/SEP/Nº
03/2019.
896.922,00

O número de membros de cada
órgão corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente, conforme
orientação do Ofício
CVM/SEP/Nº 03/2019.
4.823.424,00

Versão : 11

O número de membros de cada
órgão corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente, conforme
orientação do Ofício
CVM/SEP/Nº 03/2019.
243.830,00

5.964.175,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
13.3. Remuneração variável reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista
para o exercício corrente do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal:
Remuneração variável: 3 (três) últimos exercícios sociais
Remuneração variável – exercício social encerrado em Conselho de Diretoria Conselho
Total
2018 (Valores em R$)
Administração Executiva Fiscal
7,25
- 7,25
Número de membros
7,33
- 7,33
Número de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
sejam atendidas
Participação nos resultados
16.864
- 16.864
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor efetivamente reconhecido no resultado do
16.864
- 16.864
exercício social
Remuneração variável – exercício social encerrado em Conselho de Diretoria Conselho
Total
2017 (Valores em R$)
Administração Executiva Fiscal
8,67
8,00
- 16,67
Número de membros
8,67
8,08
- 16,75
Número de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
sejam atendidas
Participação nos resultados
3.210
16.052
- 19.262
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor efetivamente reconhecido no resultado do
3.210
16.052
- 19.262
exercício social
Remuneração variável – exercício social encerrado em Conselho de Diretoria Conselho
Total
2016 (Valores em R$)
Administração Executiva Fiscal
9
8
17
Número de membros
9
8
17
Número de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
sejam atendidas
Participação nos resultados
235
1.094
1.330
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor efetivamente reconhecido no resultado do
235
1.094
1.330
exercício social
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração variável: prevista para 2019
Remuneração variável – exercício social previsto
para 2019 (Valores em R$)
Número de membros
Número de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
sejam atendidas
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor efetivamente reconhecido no resultado do
exercício social

Conselho de Diretoria Conselho
Total
Administração Executiva Fiscal
8,00
8,00
8,00
8,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.000
-

-

22.000
-

-

22.000

-

22.000
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente,
descrever:
a) termos e condições gerais
b) principais objetivos do plano
c) forma como o plano contribui para esses objetivos
d) como o plano se insere na política de remuneração do emissor
e) como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo
f) número máximo de ações abrangidas .
g) número máximo de opções a serem outorgadas
h) condições de aquisição de ações
i) critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
j) critérios para fixação do prazo de exercício
k) forma de liquidação
l) restrições à transferência das ações
m) critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano
n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
Alíneas não aplicáveis, pois não há política de remuneração com base em ações para os administradores.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
13.5. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios
sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria
estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
A Companhia não tem como prática a remuneração baseado em ações, conforme demonstrado nas tabelas
abaixo:
Remuneração em ações do Exercício Social findo em 31.12.2018
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Preço médio ponderado de exercício
(a) Das opções em aberto no início do exercício social
(b) Das opções perdidas durante o exercício social
(c) Das opções exercidas durante o exercício social
(d) Das opções expiradas durante o exercício social
Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas
Remuneração em ações do Exercício Social findo em 31.12.2017
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Preço médio ponderado de exercício
(a) Das opções em aberto no início do exercício social
(b) Das opções perdidas durante o exercício social
(c) Das opções exercidas durante o exercício social
(d) Das opções expiradas durante o exercício social
Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas
Remuneração em ações do Exercício Social findo em 31.12.2016
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Preço médio ponderado de exercício
(a) Das opções em aberto no início do exercício social
(b) Das opções perdidas durante o exercício social
(c) Das opções exercidas durante o exercício social
(d) Das opções expiradas durante o exercício social
Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas
Remuneração em ações prevista para o Exercício Social de 2019
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Preço médio ponderado de exercício
(a) Das opções em aberto no início do exercício social
(b) Das opções perdidas durante o exercício social
(c) Das opções exercidas durante o exercício social
(d) Das opções expiradas durante o exercício social
Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas

Conselho de
Administração
6,75
0,00
Conselho de
Administração
8,67
0,00
-

Diretoria
Estatutária
7,25
0,00
Diretoria
Estatutária
8,00
0,00
-

Conselho de
Administração
9,00
0,00
-

Diretoria
Estatutária
8,00
0,00
-

Conselho de
Administração
8,00
0,00
-

Diretoria
Estatutária
8,00
0,00
-
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
13.6. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final
do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Nos últimos três exercícios sociais, de 2016 a 2018, não havia opções em aberto, conforme demonstrado nas
tabelas abaixo:
Opções em aberto: 31.12.2018
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Opções ainda não exercíveis
Quantidade
Data em que se tornarão exercíveis
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do exercício social
Opções exercíveis
Quantidade
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do exercício social
Valor justo do total das opções no último dia do exercício social

Opções em aberto: 31.12.2017
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Opções ainda não exercíveis
Quantidade
Data em que se tornarão exercíveis
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do exercício social
Opções exercíveis
Quantidade
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do exercício social
Valor justo do total das opções no último dia do exercício social

Conselho de
Administração
6,75
0,00
-

Conselho de
Administração
8,67
0,00
-

Diretoria
Estatutária
7,25
0,00
-

Diretoria
Estatutária
8,00
0,00
-
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
Opções em aberto: 31.12.2016
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Opções ainda não exercíveis
Quantidade
Data em que se tornarão exercíveis
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do exercício social
Opções exercíveis
Quantidade
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do exercício social
Valor justo do total das opções no último dia do exercício social

Conselho de
Administração
9,00
0,00
-

Diretoria
Estatutária
8,00
0,00
-
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
13.7. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela
com o seguinte conteúdo:
Nos últimos três exercícios sociais, ou seja, de 2016 a 2018, não houve exercício de opções, conforme
demonstrado nas tabelas abaixo:
Opções exercidas: 31.12.2018
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Opções exercidas
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações
relativas às opções exercidas
Ações entregues
Número de ações entregues
Preço médio ponderado de aquisição
Diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações
adquiridas
Opções exercidas: 31.12.2017
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Opções exercidas
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações
relativas às opções exercidas
Ações entregues
Número de ações entregues
Preço médio ponderado de aquisição
Diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações
adquiridas
Opções exercidas: 31.12.2016
Nº total de membros
Nº de membros remunerados
Opções exercidas
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações
relativas às opções exercidas
Ações entregues
Número de ações entregues
Preço médio ponderado de aquisição
Diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações
adquiridas

Conselho de
Administração
6,75
0,00
-

Diretoria
Estatutária
7,25
0,00
-

-

-

-

-

-

-

Conselho de
Administração
8,67
0,00
-

Diretoria
Estatutária
8,00
0,00
-

-

-

-

-

-

-

Conselho de
Administração
9,00
0,00
-

Diretoria
Estatutária
8,00
0,00
-

-

-

-

-

-

-
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos
itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções,
indicando, no mínimo:
a.

modelo de precificação

b.
dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das
ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa
de juros livre de risco
c.
método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
d.

forma de determinação da volatilidade esperada

e.

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo

Alíneas não aplicáveis, pois não houve remuneração com base em opções ou ações para os membros do
Conselho de Administração e Diretoria Executiva nos 03 (três) últimos exercícios sociais.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior,
e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores
diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão:
Abaixo a posição acionária dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria
Executiva da COPASA MG, em 31.12.2018:
Órgão
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria Executiva
Total

Número de ações
5
4
9

Os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva não possuíam outros
valores mobiliários de emissão da Companhia, em 31.12.2018.
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de tabela:
Abaixo informações referentes ao exercício findo em 31.12.2018, sendo que nenhum membro do Conselho de
Administração faz parte do Plano de Previdência Complementar.

a. órgão

Informações sobre Plano de Previdência Complementar em Vigor
Diretoria Executiva

b. número de membros

7,25 membros

c. número de membros remunerados

1 (um) membro

d. nome do plano

Plano de previdência privada administrado pela Fundação
Libertas de Seguridade Social

A mensuração do quantitativo ou das condições de
aposentadoria fica impossibilitada, tendo em vista que os
membros da Diretoria Executiva da COPASA MG são de
natureza estatutária, podendo a qualquer momento serem
e. quantidade de administradores que destituídos do cargo por decisão do Conselho de
reúnem as condições para se aposentar Administração. A única exceção é o Diretor Empregado que,
ao retornar à condição de empregado e se enquadrar nos
requisitos para o requerimento da suplementação Libertas,
como idade de 58 anos, poderá requerer o benefício, desde que
se desligue da Empresa.
f. condições para se aposentar
Vide resposta letra “e” acima.
antecipadamente
g. valor atualizado das contribuições
acumuladas no plano de previdência
A entidade possui o saldo atualizado das contribuições
até o encerramento do último exercício
realizadas de cada participante da Diretoria Executiva. Estas
social, descontada a parcela relativa a
informações são disponibilizadas somente para o participante.
contribuições feitas diretamente pelos
administradores
h. valor
total
acumulado
das
contribuições realizadas durante o
último exercício social, descontada a R$48.163,00
parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores
O plano de previdência privada possui condições e regras
i. se há a possibilidade de resgate específicas e a possibilidade de resgate antecipado será somente
quando da destituição do membro da Diretoria, caso seja este o
antecipado e quais as condições
seu interesse.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2018

31/12/2017

Conselho de Administração
31/12/2016

31/12/2018

31/12/2017

Conselho Fiscal

31/12/2016

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Nº de membros

7,25

8,00

8,00

6,75

8,67

9,00

5,33

4,67

4,92

Nº de membros
remunerados

7,33

8,08

8,00

6,75

8,67

9,00

5,33

4,67

4,92

Valor da maior
remuneração(Reais)

768.670,00

785.925,00

738.091,00

114.652,00

109.312,00

100.200,00

57.326,00

54.455,00

50.084,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

720.234,00

667.793,00

611.896,00

114.652,00

109.312,00

100.200,00

57.326,00

54.455,00

50.084,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

683.117,00

674.091,00

602.928,00

114.519,00

104.759,00

99.658,00

59.578,00

54.434,00

49.559,00

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2018

- O número de membros remunerados de cada órgão corresponde ao informado no item 13.2, conforme orientação do Ofício CVM/SEP/Nº 03/2019.
- A divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão pelo número de membros remunerados pode apresentar pequena diferença entre o valor médio da remuneração, em função do
arredondamento no número médio de diretores remunerados.

31/12/2017

- O número de membros remunerados de cada órgão corresponde ao informado no item 13.2, conforme orientação do Ofício CVM/SEP/Nº 03/2019.

31/12/2016

- O número de membros remunerados de cada órgão corresponde ao informado no item 13.2, conforme orientação do Ofício CVM/SEP/Nº 03/2019.

Conselho de Administração
31/12/2018

- O número de membros remunerados de cada órgão corresponde ao informado no item 13.2, conforme orientação do Ofício CVM/SEP/Nº 03/2019.
- Os valores médios pagos aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal podem ficar fora do intervalo do máximo/mínimo em razão da vacância de conselhos durante parte
do mês. Como a política da Companhia é de pagamento pró-rata, levando-se em conta os dias efetivamente registrados, sendo que neste período ele é considerado na tabela como membro
de forma integral.
- A divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão pelo número de membros remunerados pode apresentar pequena diferença entre o valor médio da remuneração, em função do
arredondamento no número médio de membros do CA remunerados.

31/12/2017

- O número de membros remunerados de cada órgão corresponde ao informado no item 13.2, conforme orientação do Ofício CVM/SEP/Nº 03/2019.
- Os valores médios pagos aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal podem ficar fora do intervalo do máximo/mínimo em razão da vacância de conselhos durante parte
do mês. Como a política da Companhia é de pagamento pró-rata, levando-se em conta os dias efetivamente registrados, sendo que neste período ele é considerado na tabela como membro
de forma integral.

31/12/2016

-O número de membros de cada órgão corresponde ao informado na letra “b” do item 13.2, conforme orientação do Ofício CVM/SEP/Nº 03/2019.
-Os valores médios pagos aos membros do Conselho de Administração referentes ao ano de 2016 podem ficar fora do intervalo do máximo/mínimo em razão da vacância de conselhos durante
parte do mês. Como a política da Companhia é de pagamento pró-rata, levando-se em conta os dias efetivamente registrados, sendo que neste período ele é considerado na tabela como
membro de forma integral.

Conselho Fiscal
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31/12/2018

- O número de membros remunerados de cada órgão corresponde ao informado no item 13.2, conforme orientação do Ofício CVM/SEP/Nº 03/2019.
- Os valores médios pagos aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal podem ficar fora do intervalo do máximo/mínimo em razão da vacância de conselhos durante parte
do mês. Como a política da Companhia é de pagamento pró-rata, levando-se em conta os dias efetivamente registrados, sendo que neste período ele é considerado na tabela como membro
de forma integral.
- A divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão pelo número de membros remunerados pode apresentar pequena diferença entre o valor médio da remuneração, em função do
arredondamento no número médio de membros do CF remunerados.

31/12/2017

- O número de membros remunerados de cada órgão corresponde ao informado no item 13.2, conforme orientação do Ofício CVM/SEP/Nº 03/2019.
- Os valores médios pagos aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal podem ficar fora do intervalo do máximo/mínimo em razão da vacância de conselhos durante parte
do mês. Como a política da Companhia é de pagamento pró-rata, levando-se em conta os dias efetivamente registrados, sendo que neste período ele é considerado na tabela como membro
de forma integral.

31/12/2016

- O número de membros de cada órgão corresponde ao informado na letra “b” do item 13.2, conforme orientação do Ofício CVM/SEP/Nº 03/2019.
- Os valores médios pagos aos membros do Conselho Fiscal referentes ao ano de 2016 podem ficar fora do intervalo do máximo/mínimo em razão da vacância de conselhos durante parte do
mês. Como a política da Companhia é de pagamento pró-rata, levando-se em conta os dias efetivamente registrados, sendo que neste período ele é considerado na tabela como membro de
forma integral.
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
13.12 Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo
ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para a Companhia
A Companhia deposita mensalmente o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante todo o
mandato dos diretores.
O Conselho de Administração definiu que, a partir de 2007, havendo destituição do cargo de diretor, cabe ao
diretor destituído a indenização correspondente a 40% sobre o saldo do FGTS. Esse pagamento não se aplica
ao diretor empregado, considerando que, uma vez destituído do cargo de diretor, o mesmo retorna à condição
original de empregado, não havendo, portanto, desligamento da Companhia.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
13.13 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada
órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou
indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto.
Especificação

2018

2017

2016

Diretoria Executiva
Conselho de Administração
Conselho Fiscal

0,00%
74,8%
85,4%

0,0%
78,5%
80,0%

0,0%
78,5%
80,0%
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
13.14 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do
emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do
conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por
exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados:
Não se aplica.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

13.15 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal
do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais
indivíduos:
Não se aplica, pois não houve recebimento de remuneração adicional para os membros do Conselho de
Administração e a Diretoria Executiva da Companhia que prestaram serviços para a subsidiária COPASA MG
Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (COPANOR) e para as
subsidiárias dissolvidas em 2016 (COPASA MG Águas Minerais de Minas S/A e COPASA Serviços de
Irrigação S/A).
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13.16 - Outras informações relevantes

13.16 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações referentes à remuneração dos administradores consideradas importantes pela Companhia
foram destacadas nos itens 13.1 a 13.15 deste Formulário de Referência.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

Os dados da seção 14 referem-se apenas à Controladora

14.1.

Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações:

a.
número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localidade geográfica)
Número de empregados
Número total de empregados

31.12.2018
11.547

Número por grupos de atividades¹
Gerencial e Superior
Técnico-Operacional e Operacional
Técnico-Administrativa e Administrativa
Número total de empregados

31.12.2017
11.262

31.12.2016
11.325

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
868
859
843
8.325
7.751
8.264
2.354
2.652
2.218
11.547
11.262
11.325

1) Em razão do novo PCCS implantado em dez/17, em 2017, a categoria de algumas especialidades foi alterada.

Número de empregados por localização geográfica
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)
Interior do Estado de Minas Gerais
Número total de empregados

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
4.471
4.400
4.407
7.076
6.862
6.918
11.547
11.262
11.325

b.
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica):
Nos últimos 3 (três) exercícios, aproximadamente 50% dos empregados terceirizados estavam lotados na
RMBH e os 50% restantes no interior do Estado. Segue abaixo tabela com o número total de empregados
terceirizados no fechamento de cada exercício.
Número de terceirizados
Número total de terceirizados

c.

31.12.2018 31.12.2017
1.197

1.196

31.12.2016
1.215

índice de rotatividade:

A seguir o índice de rotatividade dos últimos 3 (três) exercícios, sendo que a elevação em 2016 deveu-se ao
Programa de Desligamento Voluntário Incentivado – PDVI, cujos detalhes estão descritos no item 14.2 deste
Formulário de Referência:
Índice de rotatividade
Índice de rotatividade

31.12.2018
2,25%

31.12.2017 31.12.2016
1,22%

4,45%
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item
14.1 acima.
O Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI esteve vigente no período de novembro de 2015
a maio de 2017, sendo que o público alvo foram os empregados da categoria administrativa (com no mínimo
15 anos de atuação na Companhia), da categoria operacional (com no mínimo 20 anos de atuação na
Companhia) e aposentados pelo INSS por idade ou por tempo de contribuição, com qualquer tempo de
empresa.
Os empregados que aderiram ao Programa foram desligados na modalidade sem justa causa, beneficiando-se
da indenização do aviso prévio, multa de 40% sobre o saldo de FGTS e do prêmio pecúnia calculado da
seguinte forma:
 para as adesões realizadas nos primeiros 30 dias de vigência do Programa: 40% sobre o salário
nominal/quinquênio por ano efetivamente trabalhado;
 para as adesões realizadas após os primeiros 30 dias de vigência do programa e em até 60 dias: 20% sobre
o salário nominal/quinquênio por ano efetivamente trabalhado;
 para as adesões realizadas após os primeiros 60 dias concedidas: somente as verbas rescisórias.
No âmbito desse Programa, foram desligados 862 empregados, conforme demonstrado a seguir:
Empregados desligados - PDVI
Total de desligados no PDVI

2017
29

2016
735

2015
98

Total
862
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

14.3.

a.

Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando:

Política de salários e remuneração variável

A Política de remuneração da COPASA MG foi elaborada com o pensamento de valorização das pessoas que,
com o resultado do seu trabalho, são responsáveis por manter e desenvolver a Empresa. Dessa forma, buscase promover a adequada valorização do conhecimento, experiência, vivência e maturidade dos empregados.
O Plano de Carreiras, Cargos e Salários – PCCS da Companhia está orientado para atrair, desenvolver e reter
os talentos profissionais necessários à condução do seu negócio, preservando a cultura, o alinhamento aos
objetivos empresariais, a competitividade e longevidade no mercado onde atua.
O sistema de remuneração abrange a remuneração fixa, representada pelo salário base/nominal mensal,
remuneração variável, que representa a participação dos profissionais nos resultados da empresa, remuneração
situacional, que é concedida aos profissionais que estão submetidos a situações e regimes especiais e
diferenciados de trabalho e os benefícios, considerados como remuneração indireta, que são concedidos
obedecendo-se ao previsto na legislação, Acordo Coletivo e normas internas.
 Remuneração variável: valor concedido mensalmente a todos os empregados em razão do resultado do
trabalho coletivo. Sua apuração é trimestral, sendo que o percentual adotado como base de cálculo é de até 3%
do salário nominal do empregado.
 Gratificação de Desempenho Gerencial (GDG): valor concedido mensalmente aos empregados
ocupantes de cargos de confiança. A sua apuração é trimestral e a base de cálculo é de até 15% do respectivo
patamar salarial que é predefinido para cada nível hierárquico.

• Gratificação de Desempenho de Encarregado de Sistema (GDES): valor mensal concedido ao
empregado ocupante da especialidade de Encarregado de Sistema, em função da apuração do desempenho
operacional da(s) localidade(s) sob sua responsabilidade. O percentual de remuneração incide sobre o estágio
01 (um) da faixa salarial da especialidade de Encarregado de Sistemas e é limitado de acordo com o
quantitativo de ligações de água e esgoto do Sistema, contabilizando-se as ligações dos sistemas vinculados,
podendo chegar a 10%.
 Participação dos Empregados nos Lucros (PL): valor anual concedido aos empregados, de acordo com
o Regulamento aprovado pelo Conselho de Administração. As metas previamente definidas para apuração da
PL são aferidas anualmente e o montante é limitado a 25% dos dividendos mínimos obrigatórios. O valor
apurado é distribuído de forma linear para todos os empregados.
 Remuneração por tempo de serviço: adicional por tempo de serviço, a título de anuênio: correspondente
a 2% do salário por ano de efetivo serviço prestado, até o 5º (quinto) ano da admissão. A partir do 6º (sexto)
ano, o percentual do anuênio corresponde a 1% por ano de efetivo serviço prestado, até atingir o limite de 40%
do salário.

b. Política de benefícios
A Companhia concede benefícios visando promover a manutenção/melhoria da qualidade de vida dos
empregados e de seus dependentes, buscando atender aos fatores relativos à saúde, ao bem-estar físico e social.
Dentre esses, cabe destacar:
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

 Plano de saúde: acesso a exames clínicos, laboratoriais, internações hospitalares/cirurgias/obstetrícia e
atendimento odontológico, por meio de rede credenciada. Esse benefício é concedido aos empregados e seus
dependentes legais.
 Assistência Especial: subsídio financeiro para os empregados e dependentes com doenças crônicas e
necessidade de tratamento contínuo (custeio de procedimentos específicos e medicamentos).
 Auxílio-educação: auxílio financeiro semestral, como incentivo educacional, mediante solicitação de
reembolso, para empregados cursando até o ensino superior (graduação) e seus dependentes legais cursando
até o nível médio.
 Auxílio-educação Especial: subsídio financeiro mensal para os dependentes de empregados com
necessidades de ensino escolar diferenciado.
 Programa Alimentação (Benefício Refeição/Alimentação e Cesta Básica): valor mensal concedido aos
empregados para aquisição de refeições e gêneros alimentícios in natura na rede credenciada, inclusive no
período de férias. A Companhia concede, também, o Lanche Padrão diariamente e a Cesta de Natal no mês
de dezembro.
 Outros Benefícios: Seguro de Vida em Grupo, Auxílio-creche, Vale-transporte, Prorrogação da Licença
Maternidade, Plano de Previdência Complementar, Auxílio-funeral, Empréstimo Consignado, Gratificação por
tempo de serviço e Auxílio-doença.

c. Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados nãoadministradores, identificando:
(i) grupos de beneficiários
(ii) condições para exercício
(iii) preços de exercício
(iv) prazos de exercício
(v) quantidade de ações comprometidas pelo plano
A Companhia não possui planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindicatos, indicando se houve paralisações e greves
nos 3 últimos exercícios sociais
Os empregados da Companhia são representados, principalmente, por 3 (três) sindicatos: o Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Purificação de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais
(SINDÁGUA), o Sindicato dos Administradores no Estado de Minas Gerais (SAEMG) e o Sindicato de
Engenheiros no Estado de Minas Gerais (SENGE - MG).
A Companhia reconhece a representatividade das entidades sindicais e mantém com elas um
relacionamento profissional e harmonioso. Nesse sentido, a Companhia mantém um diálogo constante
com os representantes sindicais, ouvindo-os, prestando informações, fazendo esclarecimentos e avaliando
seus pleitos, de forma a assegurar a comunicação efetiva com as entidades representativas dos
empregados.
A participação de representantes sindicais em diversos grupos de trabalho criados para melhoria das
políticas e procedimentos diversos é uma prática da Companhia, assim como o zelo permanente pelo
cumprimento dos acordos coletivos de trabalho. Os benefícios previstos nos acordos coletivos são
estendidos a todos os empregados, indiferente de serem ou não filiados.
A cada ano, por ocasião da data base (1º de maio), é constituída uma comissão para conduzir, com os
sindicatos mencionados acima, o processo de discussão e negociação da pauta de reivindicações
apresentada. Em 17.08.2018 foi assinado o Acordo Coletivo de Trabalho, válido para o período de
01.05.2018 a 30.04.2019.
No período compreendido entre 01.01.2016 a 30.04.2019, não houve a ocorrência de paralisações e
greves.
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14.5 - Outras informações relevantes

14.5 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações consideradas relevantes sobre o item “Recursos Humanos” foram descritas nos itens
14.1 a 14.4 deste Formulário de Referência.
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-MG

Não

Estado de Minas Gerais
18.715.615/0001-60

Sim

29/08/2018

Não
63.424.069

50,038%

0

0,000%

63.424.069

50,038%

62.969.741

49,680%

0

0,000%

62.969.741

49,680%

357.213

0,282%

0

0,000%

357.213

0,282%

126.751.023

100,000%

0

0,000%

126.751.023

100,000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 06/09/2012

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Estado de Minas Gerais

18.715.615/0001-60

OUTROS

63.424.069

100,000

0

0,000

63.424.069

100,000

63.424.069

100,000

0

0,000

63.424.069

100,000

TOTAL
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

11/04/2019

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

8.079

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

441

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

384

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

62.969.736

49,680%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

62.969.736

49,680%
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

15.4 – Inserir organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico em que se insere, indicando:

a. Todos os controladores diretos e indiretos e, caso o emissor deseje, os acionistas com participação
igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações
A Companhia é controlada pelo Estado de Minas Gerais que, em 31.12.2018, possuía ações correspondentes
a 50,04% do capital social total, não havendo, na mesma data, outros acionistas com participação igual ou
superior a 5% das ações.

b. Principais controladas e coligadas do emissor
A Companhia possuía em 31.12.2018, 100% da participação societária na subsidiária COPANOR, conforme
detalhado no item “9.1.c – Participações em sociedades”.

c. Participações do emissor em sociedades do grupo
Não se aplica.

d. Participações de sociedades do grupo emissor
Não se aplica, pois não há sociedades do grupo que possuam participações na Companhia.
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

e. Principais sociedades sob controle comum
A Companhia é uma sociedade de economia mista controlada pelo Estado de Minas Gerais. No encerramento
do exercício de 2018, o Estado controlava ainda, direta ou indiretamente, outras sociedades que se encontram
relacionadas abaixo:
NOME DA SOCIEDADE

Participação Acionária do Estado
de Minas Gerais (%)

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG

89,79

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMGE

99,99

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG

29,99

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB

99,99

Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE

98,90

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG HOLDING

17,03

Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS

99,00

Minas Gerais Participações S.A. - MGI

99,96

Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. - METROMINAS

55,00

PÁGINA: 309 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
15.5. Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o
controlador seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de
emissão do emissor, indicar:
a. partes
b. data de celebração
c. prazo de vigência
d. descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle
e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de comitês
estatutários ou de pessoas que assumam posições gerenciais
f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las
g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho
de administração ou de outros órgãos de fiscalização e controle
Não há qualquer acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, regulando o exercício do direito de
voto ou a transferência das ações de emissão da Companhia.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
15.6. Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Não houve alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores da
Companhia nos exercícios de 2018, 2017 e 2016.
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15.7 - Principais operações societárias

15.7. Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido efeito relevante
para o emissor, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e
aquisições de controle societário, aquisições e alienações de ativos importantes, indicando, quando
envolver o emissor ou qualquer de suas controladas ou coligadas:
a. evento
b. principais condições do negócio
c. sociedades envolvidas
d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do
controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor
e. quadro societário antes e depois da operação
f. mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas
Além do aumento de capital ocorrido em 2016 e citado no item 17.2 deste Formulário de Referência, não
ocorreram eventos societários com efeitos relevantes nos exercícios de 2018, 2017 e 2016.
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15.8 - Outras informações relevantes

15.8. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
O acionista controlador, Estado de Minas Gerais, alienou 1.437.126 ações ordinárias de emissão da Companhia
em agosto de 2018. Com isso, a participação acionária desse acionista passou de 51,17% para 50,04% do total
de ações da Companhia, conforme abaixo:
Estado de MG
31.12.2017
31.12.2018

Quantidade Ações
64.861.195
63.424.069

% do Total
51,17%
50,04%
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
16.1. Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com partes
relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, indicando, quando
houver uma política formal adotada pelo emissor, o órgão responsável por sua aprovação, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado:
A Companhia reconhece como transações com partes relacionadas as relações de negócios mantidas com a(s)
subsidiária(s), com o pessoal-chave da Administração, com o seu acionista controlador, o Estado de Minas
Gerais, com as empresas e/ou órgãos a ele ligados, direta ou indiretamente, desde que haja transferência de
recursos, prestação de serviços ou existência obrigações entre a Companhia e essas pessoas, empresas ou
órgãos, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida.
No curso regular dos negócios, a Companhia realiza operações com partes relacionadas em condições
plenamente comutativas e de acordo com preços e condições de mercado, uma vez que os serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário são remunerados sob a forma de tarifas definidas pela ARSAEMG. Esses serviços são fornecidos de forma equânime a todos os clientes, não havendo tratamento
diferenciado. Eventuais descontos concedidos, por exemplo, em função do volume faturado, seguem as
mesmas condições que aquelas oferecidas para os clientes em situações similares.
Eventuais encontros de contas ocorridos entre partes relacionadas também seguem as mesmas condições que
a COPASA MG oferece aos demais clientes.
Estas operações seguem critérios de estrita submissão às regras legais, para afastar favorecimentos
intercompanhias ou de controladores. Por isso, tais operações passam sempre por análise da Administração,
conforme as alçadas definidas no Estatuto Social.
A Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia foi aprovada pelo Conselho de
Administração em 14.12.2017, sendo que em 13.12.2018 foi revisada. Essa Política tem por objetivo
estabelecer regras e procedimentos a serem observados quando da ocorrência de Transações entre Partes
Relacionadas, para assegurar a transparência e a equidade nas transações e garantir a aderência aos preceitos
legais e às melhores práticas de governança corporativa.
A Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia tem como diretrizes:
 As Transações com Partes Relacionadas devem ocorrer sempre no melhor interesse da Companhia, com
plena independência e absoluta transparência.
 Assegurar que, na realização de Transações com Partes Relacionadas, seja considerada a essência do
relacionamento, além de sua forma legal.
 Garantir que os processos que envolvem Transações com Partes Relacionadas possuam informações
rastreáveis, necessárias aos processos fiscalizatórios.
 Assegurar que todas as decisões em que possa haver o potencial conflito de interesses e que possam conferir
um benefício particular a qualquer de seus administradores, conselheiros ou profissionais, familiares, entidades
ou pessoas a eles relacionados sejam tomadas com total lisura, respeitando o interesse da Companhia.
A íntegra da Política de Transações com Partes Relacionadas encontra-se disponível nos sites
www.copasa.com.br, www.cvm.gov.br e www.b3.com.br.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
A Norma de Procedimentos Transações com Partes Relacionadas foi aprovada pela Diretoria Executiva em
15.04.2019, tendo como objetivo regulamentar a Política de Transações com Partes Relacionadas,
estabelecendo um fluxo interno do processo.
A Companhia estabelece, por meio da Política Anticorrupção aprovada pelo Conselho de Administração em
13.09.2016, as diretrizes éticas e de combate à corrupção, à fraude e a outras irregularidades, bem como os
procedimentos que devem ser observados e cumpridos por seus administradores, colaboradores, conselheiros,
acionistas, fornecedores, prestadores de serviços e por qualquer outra parte que mantenha relação contratual
com a Companhia.
A Política Anticorrupção estabelece ainda que o colaborador deve reportar à Companhia, caso se defronte com
situação que possa configurar conflito de interesses, mediante o preenchimento prévio da “Declaração de
Conflito de Interesses”.
A íntegra da Política Anticorrupção encontra-se disponível no site www.copasa.com.br.
Adicionalmente, em 25.04.2019, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a Política de Conflito
de Interesses, que tem como objetivo estabelecer diretrizes e orientar na identificação, declaração e tratamento
de situações que possam caracterizar conflitos de interesse reais ou potenciais. As informações sobre essa
Política estão detalhadas no item 12.3 “c” deste Formulário de Referência.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Estado de Minas Gerais

31/12/2018

283.078.880,89

51.525.509,93

Relação com o emissor

Acionista Controlador

Objeto contrato

Remuneração aos acionistas.

Garantia e seguros

Não existem garantias.

Rescisão ou extinção

Não existe condições de rescisão ou extinção.

Natureza e razão para a operação

Créditos de JCPs e Dividendos Extraordinários referentes ao ano de 2018.

Posição contratual do emissor

Devedor

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Indeterminada

NÃO

0,000000

Indeterminada

SIM

0,000000

Especificar
Estado de Minas Gerais

31/12/2018

158.326.892,48

87.630.762,00

Relação com o emissor

Acionista controlador

Objeto contrato

A transação refere-se à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Remunerados sob a forma de
tarifas, que são definidas pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do
Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG) e toma-se como base o consumo faturado. Eventuais descontos concedidos, por exemplo, em função do
volume faturado, seguem as mesmas condições que aquelas oferecidas para os clientes em situações similares.

Garantia e seguros

Não há garantias.

Rescisão ou extinção

Não há condição para rescisão ou extinção.

Natureza e razão para a operação

Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Estado de Minas Gerais

15/10/2018

114.867.360,38

66.974.602,97

12 meses

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Acionista controlador

Objeto contrato

Termo de Encontro de Contas nº 18.2452, datado de 15.10.2018, celebrado entre a COPASA MG, Copanor e Estado de Minas Gerais.

Garantia e seguros

JCPs subsequentes.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Encontro de Contas entre a COPASA MG, Copanor e Estado de Minas Gerais visando à quitação de débitos, em atraso, oriundos da prestação dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário ao Estado de Minas Gerais, que totalizava R$114.867.360,38 em 13.07.2018. Com o
Encontro de Contas, os JCP referentes ao 2T18, no valor de R$26.367.889,67, foram utilizados para quitar parte dessa dívida. O valor restante de
R$88.499.470,71 será pago em 12 mensais de R$7.374.955,90. Os valores do JCP referentes ao 3T18, do Estado de Minas Gerais, foram utilizados
para quitação de 3 (três) parcelas.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Estado de Minas Gerais

31/12/2018

17.286.934,19

Relação com o emissor

Acionista controlador

Objeto contrato

Convênios de Cooperação Técnica

Indeterminada

SIM

0,000000

SIM

0,000000

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção

A transação trata-se de convênios firmados entre a Companhia e o Estado, nos quais este último repassa recursos
oriundos do Orçamento Geral da União, não onerosos, ou seja, sem custos financeiros e sem necessidade
de garantias. A contrapartida exigida é a execução de obras de infraestrutura nos prazos de vigência dos
convênios.

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Fundação Libertas de Seguridade Social

31/12/2018

44.263.733,06

128.372.607,23

Indeterminada

Relação com o emissor

Outras partes relacionadas - Gestora dos planos de previdência dos funcionários da Companhia

Objeto contrato

Contribuição pela Patrocinadora referente aos empregados participantes de um dos 3 (três) planos de Previdência Complementar administrados
pela Fundação Libertas.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Contribuição pela Patrocinadora referente aos empregados participantes de um dos 3 (três) planos de Previdência Complementar administrados
pela Fundação Libertas. A contribuição da Companhia é equivalente à dos empregados participantes e seu valor é determinado por estudos
atuariais previamente elaborados.
No Saldo existente estão incluídos: (i) R$15.597.630,20 referentes às contribuições normais; (ii) R$52.713.069,35 de financiamento junto à Libertas
em decorrência da instituição da paridade contributiva em 2001; (iii) R$60.061.907,68 do saldo do cálculo atuarial, conforme premissas adotadas.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Associação de Assistência à Saúde dos
Empregados da Copasa - COPASS SAÚDE

31/12/2018

79.182.450,08

9.712.458,18

Relação com o emissor

Outras partes relacionadas - Operadora do plano de saúde dos funcionários da Companhia

Objeto contrato

Contribuições pela patrocinadora no plano de saúde dos empregados.

Garantia e seguros

Não há.

Indeterminada

SIM

0,000000

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

A transação observa condições comutativas adequadas, pois o plano é cadastrado junto à ANS e regulado por aquela agência, devendo cumprir as
mesmas normas às quais demais planos de saúde e odontológicos corporativos devem se sujeitar.
O montante envolvido no negócio pode variar anualmente em função do número de empregados, reajustes dos procedimentos médicos, dentre
outros.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2
acima ocorridas no último exercício social: (a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos
de interesses; e (b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado:

(a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses:
Na prestação dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário, não há tratamento distinto para
qualquer das partes relacionadas, sendo que as tarifas são definidas pela ARSAE-MG. Eventuais descontos
concedidos, por exemplo, em função do volume faturado, seguem as mesmas condições que aquelas
oferecidas para os clientes em situações similares.
Eventuais encontros de contas ocorridos entre partes relacionadas também seguem as mesmas condições que
a COPASA MG oferece aos demais clientes.
A COPASA MG determina que, no uso de suas atribuições, o colaborador que se defrontar com situação que
possa configurar conflito de interesses estará obrigado a reportar a situação à Companhia, mediante o
preenchimento prévio da “Declaração de Conflito de Interesses”, por meio de sistema informatizado, sendo
que após a aprovação do Comitê de Administração da Unidade de vinculação do colaborador declarante, será
encaminhada à Comissão de Ética para validação, em rito sumário.
Adicionalmente, em 25.04.2019, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a Política de Conflito
de Interesses, que tem como objetivo estabelecer diretrizes e orientar na identificação, declaração e
tratamento de situações que possam caracterizar conflitos de interesse reais ou potenciais. As informações
sobre essa Política estão detalhadas no item 12.3 “c” deste Formulário de Referência.

(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento
compensatório adequado:
As transações com partes relacionadas são celebradas em condições comutativas.
A Companhia oferece o serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário de forma equânime a todos
os destinatários dos referidos serviços, não havendo tratamento distinto para qualquer das partes
relacionadas, pois as tarifas são definidas pela Agência Reguladora. Eventuais descontos concedidos, por
exemplo, em função do volume faturado, seguem as mesmas condições que aquelas oferecidas para os
clientes em situações similares.
Eventuais encontros de contas ocorridos entre partes relacionadas também seguem as mesmas condições que
a COPASA MG oferece aos demais clientes.
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16.4 - Outras informações relevantes

16.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Além das transações com partes relacionadas identificadas no item 16.2 deste documento, a COPASA MG
informa abaixo as seguintes transações com partes relacionadas:
 Garantias prestadas pelo Estado de Minas Gerais em contratos envolvendo a Companhia e a União:
Empréstimo BNY: por meio do Contrato de Confissão e Consolidação de Dívida, de 05.08.1998, firmado
entre a União, o Estado de Minas Gerais e a COPASA MG, o Estado cedeu como garantia de pagamento da
dívida da COPASA MG, ora confessada, junto ao BNY, seus créditos sobre Impostos previstos nos artigos 155,
157 e 159 da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos previstos na cláusula V do referido
contrato, ou seja, até o limite suficiente para pagamento das prestações e demais encargos devidos em cada
vencimento. Em 31.12.2018, o saldo devedor desse Contrato é de R$97.949 mil.
Empréstimo KfW: por meio do Contrato de Vinculação de Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito
em Contragarantia, de 29.11.2011, firmado entre a União, o Estado de Minas Gerais e a COPASA MG, o
Estado cedeu como contragarantia à União, em caso de inadimplência da Companhia perante o Banco KfW,
seus créditos sobre impostos previstos nos artigos 155, 157 e 159 da Constituição da República Federativa do
Brasil, nos termos previstos na cláusula III do referido Contrato, ou seja, até o limite suficiente para pagamento
das prestações e demais encargos devidos em cada vencimento. Em 31.12.2018, o saldo em aberto desse
contrato é de R$246.787 mil.

 Remuneração do Pessoal-Chave da Administração
As informações sobre a remuneração dos administradores estão detalhadas no item 13 deste Formulário de
Referência. Abaixo quadro com a remuneração referente ao pessoal-chave da administração nos últimos três
exercícios.
Especificação (R$ mil)
Remuneração
Benefícios assistenciais (alimentação, saúde e benefício pós-emprego)
Total

31.12.2018
4.717
284
5.001

31.12.201
7
5.023

31.12.201
6
4.600

303
5.326

183
4.783

Conforme previsto na Instrução CVM nº 480/2009, as informações sobre as transações com partes relacionadas
informadas no item 16.2 e no item 16.4 deste Formulário de Referência desconsidera a subsidiária integral
COPANOR e as extintas subsidiárias COPASA Águas Minerais de Minas e COPASA Serviços de Irrigação,
as quais foram dissolvidas em 2016.

PÁGINA: 320 de 356

Formulário de Referência - 2019 - CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG

Versão : 11

17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
13/09/2016
Tipo de capital
13/09/2016
Tipo de capital
13/09/2016
Tipo de capital
13/09/2016

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

126.751.023

0

126.751.023

126.751.023

0

126.751.023

126.751.023

0

126.751.023

0

0

0

Capital Emitido
3.402.385.609,47
Capital Subscrito
3.402.385.609,47
Capital Integralizado
3.402.385.609,47
Capital Autorizado
4.000.000.000,00
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

11/08/2016

Conselho de
Administração

Data emissão
11/08/2016

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

128.399.994,81

Subscrição
particular

7.066.593

0

7.066.593

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão
5,90435448

18,17

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O preço de emissão foi fixado nos termos do artigo 170, §1°, III da Lei Federal nº 6.404/1976, com base na média da cotação diária de mercado das ações da Companhia na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), ponderada
pelo volume, nos 31 pregões anteriores a 23/04/2015, data de aprovação da constituição do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) pelo acionista controlador, Estado de Minas Gerais.
A utilização da cotação média das ações para a definição do preço de emissão foi adotada pela Administração da Companhia por refletir o valor de mercado das ações, quando da aprovação da constituição do
referido AFAC.

Forma de integralização

As ações subscritas por conta do Aumento de Capital foram integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. O acionista controlador, Estado de Minas Gerais, utilizou os recursos do
AFAC para subscrever as ações que lhe couberam nesse Aumento de Capital.

13/09/2016

13/09/2016

Assembleia Geral

500.000.000,00

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações nos últimos três exercícios sociais.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve redução de capital social nos últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras informações relevantes

17.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações consideradas importantes pela Companhia foram destacadas nos itens 17.1 a 17.4 deste
Formulário de Referência.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Sim

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em assembleia geral poderão retirarse da Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações, considerados os termos e exceções
previstos na Lei Federal nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações).

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia nem as
deliberações tomadas em assembleia geral podem privar os acionistas dos direitos de (i) participar
dos lucros sociais; (ii) participar do acervo da Companhia, em caso de liquidação; (iii) fiscalizar a
gestão da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; (iv) preferência para a
subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observadas as
condições previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da Companhia nos casos
previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Nos termos do inciso II do § 4º do artigo 14 da Constituição do Estado, caso o Estado de Minas
Gerais inclua a Companhia em qualquer plano de desestatização de companhias sob seu controle,
referida desestatização só poderá ocorrer mediante prévia realização de referendo popular. Após
esse referendo, a Assembleia Legislativa do Estado deverá promulgar lei que autorize essa
transferência do controle.
O Estatuto Social (artigos 86 e 87) estabelece que, ocorrendo a hipótese prevista acima, a
alienação direta ou indireta de controle deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente
do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de
emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos
previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de
forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
18.2.

Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública:

Não há outras regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que os
obriguem a realizar oferta pública, além das destacadas no item 18.1 deste Formulário de Referência.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
18.3. Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos
previstos no estatuto:
O Estatuto Social da Companhia não estabelece exceções ou cláusulas suspensivas relativas a direitos
patrimoniais ou políticos.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2018

Ações

30/06/2018

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.037.757.760

55,47

35,60 R$ por Unidade

44,74

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.813.659.504

51,55

39,21 R$ por Unidade

45,01

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.332.746.529

43,87

38,60 R$ por Unidade

41,33

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.212.688.033

61,55

38,29 R$ por Unidade

50,99

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.899.480.733

54,31

36,00 R$ por Unidade

44,80

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.051.799.984

46,90

31,59 R$ por Unidade

38,20

30/09/2017

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.396.092.766

45,89

40,30 R$ por Unidade

43,35

31/12/2017

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.064.301.478

43,90

39,40 R$ por Unidade

41,65

Exercício social

31/12/2016

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

30/06/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

360.480.061

29,60

17,08 R$ por Unidade

23,49

30/09/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

543.477.994

34,15

29,55 R$ por Unidade

32,33

31/12/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.570.402.193

36,50

29,85 R$ por Unidade

33,49

31/03/2016

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

209.796.194

18,78

10,44 R$ por Unidade

14,18

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

30/09/2018

Ações

31/12/2018

Ações

Exercício social

31/12/2017

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2017

Ações

30/06/2017

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures da 4ª emissão

Data de emissão

15/07/2010

Data de vencimento

15/08/2022

Quantidade
(Unidades)

10.000

Valor total
(Reais)

740.700.000,00

Saldo Devedor em Aberto

380.553.430,24

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Debêntures privadas

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A amortização antecipada, parcial ou total, das debêntures subscritas, quando
autorizado pelo BNDES e ou BNDESPAR, deverá ser realizada mediante amortização
do saldo devedor decorrente das debêntures subscritas e integralizadas das duas séries
em iguais proporções.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Debêntures simples, com garantia real e nominativa, consubstanciada na cessão
fiduciária de parcela da receita tarifária da emitente, sem emissão de cautelas e
certificados, não conversíveis em ações.
As Debêntures foram alocadas da seguinte forma: 1ª série - composta por 3 mil
debêntures, corrigidas pelo IPCA, com juros remuneratórios correspondentes a 9,05%
ao ano. O vencimento será em 15.08.2022;
2ª série - composta por 3 mil debêntures, que farão jus a juros correspondentes à
variação da TJLP + 1,55% ao ano, limitado a 6 % ao ano. O vencimento será em
15.07.2023;
3ª série - composta por 4 mil debêntures, que farão jus a juros correspondentes à
variação da TJLP + 1,55% ao ano, limitado a 6 % ao ano. O vencimento será em
15.07.2022.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Alçadas decisórias competentes no BNDES e BNDESPAR, nos termos do Regulamento
Geral de Operações - RGO do sistema BNDES, e considerando o arcabouço das
disposições aplicáveis aos contratos do BNDES.

Outras características
relevantes

A Companhia cedeu em garantia recursos oriundos dos direitos creditórios emergentes
da prestação dos serviços aos usuários correspondentes à parcela mensal de R$ 32,0
milhões da receita arrecadada, estes cedidos fiduciariamente pela emitente ao BNDES
e BNDESPAR em garantia do cumprimento integral das obrigações presentes e futuras
da emitente decorrentes da subscrição e integralização pelos debenturistas, das
debêntures de acordo com os termos e condições do contrato de cessão fiduciária.
Obrigações especiais da emissora e eventos que geram vencimento antecipado e estão
contidos nas Cláusulas 12ª (Obrigações Especiais da Emitente) e 13ª (Vencimento
Antecipado das Debêntures) da Escritura de Emissão.
As informações sobre os covenants desta Emissão constam no item 10.1.f deste
Formulário de Referência.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures da 5ª emissão

Data de emissão

20/09/2011

Data de vencimento

01/09/2031
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Quantidade
(Unidades)

288.000

Valor total
(Reais)

288.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

224.002.959,33

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Debêntures privadas

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

As hipóteses estão descritas na cláusula IV (Características das Debêntures), item 4.9,
da Escritura.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Debêntures simples, não conversíveis em ações, da Espécie com Garantia Real, da
Emissora.
As Debêntures foram alocadas da seguinte forma: série única - composta por 288 mil
debêntures, Juros remuneratórios correspondentes à T.R. + 9% ao ano.
Agente Fiduciário: Planner Trustee DTVM LTDA.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Realização de Assembleia Geral dos Debenturistas, conforme a Lei Federal nº
6.404/1976.

Outras características
relevantes

O pagamento das Debêntures é garantido pela cessão fiduciária e vinculação dos
créditos consubstanciados da receita tarifária da Emissora, decorrente da arrecadação
de valores relativos ao pagamento, pelos usuários, das contas mensais de serviços de
água e/ou esgotos. Vinculação da receita equivalente a, no mínimo, 4,5% do saldo
devedor das debêntures.
Eventos que geram vencimento antecipado e obrigações adicionais da emissora estão
contidos nas Cláusulas V (Vencimento Antecipado) e VI (Obrigações Adicionais) da
Escritura de Emissão.
As informações sobre os covenants desta Emissão constam no item 10.1.f deste
Formulário de Referência.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures da 7ª emissão

Data de emissão

15/04/2014

Data de vencimento

15/04/2021

Quantidade
(Unidades)

25.000

Valor total
(Reais)

250.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

230.825.889,04

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Características dos valores
mobiliários de dívida

Debêntures simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, escriturais
e nominativas, sem emissão de cautelas e certificados. São da espécie quirografária,
sem garantias adicionais.
As Debêntures foram alocadas da seguinte forma: 1ª série - composta por 13 mil
debêntures, que farão jus a juros correspondentes à variação acumulada de 108,5% da
Taxa DI. O vencimento será em 15.04.2019;
2ª série - composta por 12 mil debêntures, corrigidas a IPCA, com juros remuneratórios
correspondentes a 7,39% ao ano. O vencimento será em 15.04.2021;
Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Realização de Assembleia Geral dos Debenturistas, conforme a Lei Federal nº
6.404/1976.

Outras características
relevantes

Eventos que geram vencimento antecipado e obrigações adicionais da emissora estão
contidos nas Cláusulas VII (Vencimento Antecipado) e VIII (Obrigações Adicionais da
Emissora) da Escritura de Emissão.
As informações sobre os covenants desta Emissão constam no item 10.1.f deste
Formulário de Referência.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures da 8ª emissão

Data de emissão

15/06/2015

Data de vencimento

15/06/2028

Quantidade
(Unidades)

10.000

Valor total
(Reais)

140.202.000,00

Saldo Devedor em Aberto

98.414.623,90

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Debêntures privadas

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

As hipóteses estão descritas na cláusula 16ª (Amortização antecipada das debêntures
subscritas) da Escritura.

Características dos valores
mobiliários de dívida

As Debêntures são simples com garantia real e nominativas, não conversíveis em
ações.
As Debêntures foram alocadas da seguinte forma: 1ª série - composta por 7 mil
debêntures, remunerada a taxa de 1,87% ao ano acima da Taxa de Juros de Longo
Prazo -TJLP. O vencimento será em 15.06.2028;
2ª série - composta por 3 mil debêntures, remuneradas à taxa de 8,18% ao ano. O
vencimento será em 15.06.2028.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Alçadas decisórias competentes no BNDES e BNDESPAR, nos termos do Regulamento
Geral de Operações - RGO do sistema BNDES, e considerando o arcabouço das
disposições aplicáveis aos contratos do BNDES.
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Outras características
relevantes

A Companhia cedeu em garantia recursos oriundos dos direitos creditórios emergentes
da prestação dos serviços aos usuários correspondentes à parcela mensal de R$32,0
milhões da receita arrecadada, direitos creditórios estes cedidos fiduciariamente pela
emitente ao BNDES e à BNDESPAR em garantia do cumprimento integral das
obrigações presentes e futuras da emitente decorrentes da subscrição e integralização
pelos debenturistas, das debêntures de acordo com os termos e condições do contrato
de cessão fiduciária.
Obrigações especiais da emissora e eventos que geram vencimento antecipado estão
contidos nas Cláusulas 13ª (Obrigações Especiais da Emitente) e 14ª (Vencimento
Antecipado das Debêntures) da Escritura de Emissão.
As informações sobre os covenants desta Emissão constam no item 10.1.f deste
Formulário de Referência.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures da 14ª emissão

Data de emissão

15/06/2019

Data de vencimento

15/06/2026

Quantidade
(Unidades)

199.000

Valor total
(Reais)

199.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

199.000.000,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

As hipóteses estão descritas na cláusula 7.19 da Escritura.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. As
Debêntures foram emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas
ou certificados.
As Debêntures foram alocadas da seguinte forma:
1ª série - composta por 56.500 debêntures, que farão jus a juros correspondentes à
variação acumulada de no máximo 106,15% da Taxa DI. O vencimento será em
15.06.2024;
2ª série - composta por 142.500 debêntures, juros remuneratórios prefixados
correspondentes 4,3 % acrescidos exponencialmente à taxa interna de retorno do
Tesouro IPCA. O vencimento será em 15.06.2026;
Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Assembleia Geral de Debenturistas.

Outras características
relevantes

Eventos que geram vencimento antecipado e obrigações adicionais da emissora estão
contidos nas Cláusulas 7.28ª (Vencimento antecipado) e 8ª (Obrigações Adicionais da
Emissora) da Escritura de Emissão.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures da 11ª emissão
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Data de emissão

15/01/2017

Data de vencimento

15/01/2031

Quantidade
(Unidades)

10.000

Valor total
(Reais)

226.448.640,00

Saldo Devedor em Aberto

111.846.506,25

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Debêntures privadas

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

As hipóteses estão descritas na cláusula 16ª (Amortização antecipada das debêntures
subscritas) da Escritura.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Debêntures simples, com garantia real e nominativa, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real, consubstanciada na cessão fiduciária de direitos creditórios
decorrentes da prestação de serviços de saneamento pela emitente.
As Debêntures foram alocadas da seguinte forma: 1ª série - composta por 7 mil
debêntures, que farão jus a remuneração correspondente a 2,62% ao ano acima da
TJLP, acrescido da própria TJLP, limitada a 6% ao ano sobre o saldo devedor;
2ª série - composta por 3 mil debêntures, remuneradas à taxa de 8,85% ao ano (a título
de remuneração), base 252 dias úteis, incidentes sobre o valor nominal atualizado, a
partir da data de emissão, calculados em regime de capitalização composta de forma
pro rata tempore por dias úteis.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Alçadas decisórias competentes no BNDES e BNDESPAR, nos termos do Regulamento
Geral de Operações - RGO do sistema BNDES, e considerando o arcabouço das
disposições aplicáveis aos contratos do BNDES.

Outras características
relevantes

Obrigações especiais da emissora e eventos que geram vencimento antecipado estão
contidos nas Cláusulas 13ª (Obrigações Especiais da Emitente) e 14ª (Vencimento
Antecipado das Debêntures) da Escritura de Emissão.
As informações sobre os covenants desta Emissão constam no item 10.1.f deste
Formulário de Referência.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures da 12ª emissão

Data de emissão

15/01/2018

Data de vencimento

15/01/2026

Quantidade
(Unidades)

268.000

Valor total
(Reais)

268.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

283.207.625,25

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

As hipóteses estão descritas na cláusula 7.16 (Resgate Antecipado Facultativo Total) da
Escritura.
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Características dos valores
mobiliários de dívida

As Debêntures são emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de
certificados. As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da
Companhia, de espécie quirografária.
As Debêntures foram alocadas da seguinte forma: 1ª série - composta por 187.385
debêntures, remuneradas à taxa de 5,06420% acrescidos exponencialmente à taxa
interna de retorno do Tesouro IPCA. O vencimento será em 15.01.2024;
2ª série - composta por 80.615 debêntures, remuneradas à taxa de 5,2737%,
acrescidos exponencialmente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA. O vencimento
será em 15.01.2026.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Assembleia Geral de Debenturistas.

Outras características
relevantes

Eventos que geram vencimento antecipado e obrigações adicionais da emissora estão
contidos nas Cláusulas 7.26ª (Vencimento antecipado) e 8ª (Obrigações Adicionais da
Companhia) da Escritura de Emissão.
As informações sobre os covenants desta Emissão constam no item 10.1.f deste
Formulário de Referência.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures da 13ª emissão

Data de emissão

15/07/2018

Data de vencimento

15/07/2025

Quantidade
(Unidades)

700.000

Valor total
(Reais)

700.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

720.999.632,39

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

As hipóteses estão descritas na cláusula 7.20 da Escritura.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Debêntures da espécie quirografária e não conversíveis em ações. As Debêntures
foram emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou
certificados.
As Debêntures foram alocadas da seguinte forma: 1ª série - composta por 92.600
debêntures, que farão jus a juros correspondentes à variação acumulada de no máximo
106,90% da Taxa DI. O vencimento será em 15.07.2021;
2ª série - composta por 540.000 debêntures, que farão jus a juros correspondentes à
variação acumulada de no máximo 110,0% da Taxa DI. O vencimento será em
15.07.2023;
3ª série - composta por 67.400 debêntures, juros remuneratórios prefixados
correspondentes 6,5010 % acrescidos exponencialmente à taxa interna de retorno do
Tesouro IPCA. O vencimento será em 15.07.2025;
Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

Outras características
relevantes

Eventos que geram vencimento antecipado e obrigações adicionais da emissora estão
contidos nas Cláusulas 7.29ª (Vencimento antecipado) e 8ª (Obrigações Adicionais da
Emissora) da Escritura de Emissão.
As informações sobre os covenants desta Emissão constam no item 10.1.f deste
Formulário de Referência.

Valor mobiliário

Debêntures
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Identificação do valor
mobiliário

Debêntures da 6ª emissão

Data de emissão

15/02/2012

Data de vencimento

15/02/2019

Quantidade
(Unidades)

400

Valor total
(Reais)

400.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

51.934.885,92

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários de dívida

Debêntures simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, escriturais
e nominativas, sem emissão de cautelas e certificados. São da espécie quirografária,
sem garantias adicionais.
As Debêntures foram alocadas da seguinte forma: 1ª série - composta por 200
debêntures, que farão jus a juros correspondentes à variação acumulada de 100% da
Taxa DI mais spread de 0,94% a.a. O vencimento ocorreu em 15.02.2017;
2ª série - composta por 200 debêntures, corrigidas a IPCA, com juros remuneratórios
correspondentes a 6,0246% ao ano. O vencimento ocorreu em 15.02.2019;
Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Realização de Assembleia Geral dos Debenturistas, conforme a Lei Federal nº
6.404/1976.

Outras características
relevantes

Eventos que geram vencimento antecipado e obrigações adicionais da emissora estão
contidos nas Cláusulas VII (Vencimento Antecipado) e VIII (Obrigações Adicionais da
Emissora) da Escritura de Emissão.
As informações sobre os covenants desta Emissão constam no item 10.1.f deste
Formulário de Referência.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures da 3ª Emissão

Data de emissão

06/12/2007

Data de vencimento

15/12/2019

Quantidade
(Unidades)

450

Valor total
(Reais)

450.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

49.419.147,63

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Debêntures privadas

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

As hipóteses estão descritas na cláusula 7.19 da Escritura.
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Características dos valores
mobiliários de dívida

Debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. As
Debêntures foram emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas
ou certificados.
As Debêntures foram alocadas da seguinte forma:
1ª série - composta por 56.500 debêntures, que farão jus a juros correspondentes à
variação acumulada de no máximo 106,15% da Taxa DI. O vencimento será em
15.06.2024;
2ª série - composta por 142.500 debêntures, juros remuneratórios prefixados
correspondentes 4,3 % acrescidos exponencialmente à taxa interna de retorno do
Tesouro IPCA. O vencimento será em 15.06.2026;
Agente Fiduciário: SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Alçadas decisórias competentes no BNDES e BNDESPAR, nos termos do Regulamento
Geral de Operações - RGO do sistema BNDES, e considerando o arcabouço das
disposições aplicáveis aos contratos do BNDES.

Outras características
relevantes

Eventos que geram vencimento antecipado e obrigações adicionais da emissora estão
contidos nas Cláusulas 7.28ª (Vencimento antecipado) e 8ª (Obrigações Adicionais da
Emissora) da Escritura de Emissão.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Valor Mobiliário
Debêntures

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas
60

Investidores Institucionais
248

2
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

18.6. Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos à
negociação
As ações da Companhia são admitidas à negociação na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código CSMG3,
desde 08.02.2006.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Alíneas não aplicáveis, pois a Companhia não possui títulos emitidos no exterior.
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não se aplica. A Companhia, nos últimos três exercícios sociais, não possuía títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

18.9 Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
Nos últimos 3 (três) exercícios sociais (2018, 2017 e 2016), não houve oferta pública de distribuição efetuada
pela Companhia ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a
valores mobiliários da Companhia, além das mencionadas no item 18.5 deste Formulário de Referência.
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

18.10. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, indicar:

a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados:
A seguir, descrição das ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários realizadas nos últimos 3 (três)
exercícios. As informações detalhadas sobre essas emissões encontram-se no item 18.5 deste Formulário de
Referência:
10ª Emissão de Debêntures: debêntures emitidas em 15.09.2016, no valor total de R$140,0 milhões.
Destinação dos recursos: realização de investimentos e/ou para o pagamento de indenizações de ativos para
renovação das concessões e/ou compromissos vencidos de concessões, bem como para a aquisição de
máquinas e equipamentos.
12ª Emissão de Debêntures: debêntures emitidas em 15.01.2018, no valor total de R$268,0 milhões.
Destinação dos recursos: projeto de investimento em infraestrutura no setor de saneamento básico
apresentado pela Companhia referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário dos municípios de
Divinópolis e Sabará. Esse projeto foi considerado como prioritário nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do
Decreto 8.874, da Portaria do Ministério das Cidades n.º 18, de 21.01.2014, publicada no Diário Oficial da
União em 23.01.2014, e da Portaria do Ministério das Cidades n.º 484, de 11.07.2017, publicada no Diário
Oficial da União em 12.07.2017.
13ª Emissão de Debêntures: debêntures emitidas em 15.07.2018, no valor total de R$700,0 milhões.
Destinação dos recursos: resgate antecipado total da 9ª (nona) e da 10ª emissão de debêntures da Companhia;
e execução parcial do programa de investimentos da Companhia, sem qualquer ordem de prioridade.

b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação
divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição:
Não houve desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas quando da
emissão dessas debêntures.

c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios:
Não aplicável.
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
18.11 Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de
terceiro
Não se aplica, pois não houve oferta pública de aquisição feita pela Companhia, relativa a ações de emissão
de terceiro nos exercícios sociais de 2018, 2017 e 2016.
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18.12 - Outras infomações relevantes

18.12 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante:
As informações do item 18.4 “Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários
negociados” levaram em consideração cotações históricas fornecidas pela plataforma Broadcast (Agência
Estado).
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia, nos três últimos exercícios sociais, não possuia plano de recompra de ações.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve movimentação das ações mantidas em tesouraria nos últimos três exercícios sociais. O saldo de ações em
tesouraria em 31.12.2018 era de 357.213 ações.
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

19.3 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações consideradas importantes sobre plano de recompra de ações e valores mobiliários em
tesouraria foram relatadas nos itens 19.1 e 19.2 deste Formulário de Referência.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

07/02/2018

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

As regras estabelecidas na Política de Negociação se aplicam à Pessoa Vinculada e à Pessoa
Ligada. Por Pessoa Vinculada entende-se o Acionista Controlador e membros da Diretoria
Executiva, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de Comitês Estatutários.
Considera-se, também, como Pessoa Vinculada: empregado da COPASA MG, consultor, auditor
independente, analista de empresa de rating, representantes de agências reguladoras dos
serviços de água e esgoto e demais pessoas que, por qualquer circunstância, possam ter
conhecimento de Atos ou Fatos relevantes e de Informação Privilegiada ou Informação Relevante.
Por Pessoa Ligada entende-se pessoa que mantém relação com Pessoa ou Pessoas Vinculadas
nos termos da Política.

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação foi elaborada nos termos da Instrução CVM nº 358/2002. Seu objetivo é estabelecer diretrizes, procedimentos
e responsabilidades a serem observados pela COPASA MG, Pessoas Vinculadas e Pessoas Ligadas no que se refere à negociação de
Valores Mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados.
No que se refere à divulgação de valores mobiliários negociados, os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal e de Comitês Estatutários devem informar à Companhia a titularidade e as negociações realizadas com Valores
Mobiliários de emissão da COPASA MG, derivativos e quaisquer outros Valores Mobiliários ou a eles referenciados, seja em nome
próprio ou em nome de Pessoa Ligada.
A comunicação referida deverá ser realizada (i) no primeiro dia útil após a investidura no cargo e (ii) no prazo de 5 (cinco) dias após a
realização de cada negócio, devendo conter, no mínimo, as seguintes informações: a) nome e qualificação do comunicante, e, se for o
caso, das Pessoas Ligadas, indicando o número de inscrição no CNPJ ou no CPF. b) quantidade, por espécie e classe, no caso de
ações, e demais características no caso de outros valores mobiliários, assim como o saldo da posição detida antes e depois da
negociação; e c) forma de aquisição ou alienação, preço e data das transações.
A Política de Negociação estabelece as responsabilidades do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, da Unidade de
Relações com Investidores e das Pessoas Vinculadas.
Essa Política define ainda as regras referentes à prestação de informações sobre Negociação Relevante, bem como à prestação de
informações sobre Negociação de Valores Mobiliários e Dados Cadastrais, pelos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e de Comitês Estatutários.
A íntegra da Política de Negociação da Companhia encontra-se disponível nos sites www.copasa.com.br, www.cvm.gov.br, e
www.b3.com.br.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
Períodos de vedação e descrição
As Pessoas Vinculadas não poderão negociar Valores Mobiliários de emissão da COPASA MG:
dos procedimentos de fiscalização a) Desde a data de ciência até a data da comunicação ao mercado de informação caracterizada
como privilegiada ou relevante ou de Ato ou Fato Relevante;
b) Mesmo após a divulgação de Ato ou Fato Relevante, caso as negociações possam interferir
nas condições de negociação dos Valores Mobiliários, de maneira a acarretar dano à COPASA
MG ou a seus acionistas;
c) No período de 15 (quinze) dias corridos que anteceder a divulgação das ITR e das DFP da
COPASA MG;
d) Sempre que estiver em curso a intenção de promover a incorporação, cisão total ou parcial,
fusão, transformação ou reorganização societária;
e) Sempre que estiver em curso a intenção de aquisição ou alienação de ações pela COPASA
MG;
f) Nos demais períodos previstos nas normas e regulamentações emitidas pela CVM, em especial
na Instrução CVM 358/2002;
g) Quando o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, independentemente da
existência de Ato ou Fato Relevante ou da apresentação de justificativas, estipular períodos de
vedação adicionais.
Os ex-membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos
Comitês Estatutários que se afastem da COPASA MG antes da divulgação pública de negócio ou
fato iniciado durante seu período de gestão, terão o Período de Vedação estendido até (06) seis
meses após o seu afastamento da Companhia.
Configura-se infração grave, para os fins previstos no parágrafo 3º do art. 11 da Lei Federal n.º
6.385/1976, a transgressão às disposições contidas na Instrução CVM 358/2002, sendo que as
ocorrências de eventos que constituam crime serão comunicadas pela CVM ao Ministério Público,
conforme previsto no art. 18 da referida Instrução.
Adicionalmente, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação e regulamentação
aplicável, em caso de infração às disposições previstas nesta Política o infrator ficará sujeito a
sanções de acordo com as normas e políticas da COPASA MG.
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20.2 - Outras informações relevantes

20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações referentes à Política de Negociação da Companhia foram relatadas no item 20.1 deste
Formulário de Referência.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
21.1. Normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para assegurar que as
informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de
maneira precisa e tempestiva

Política de Divulgação de Informações
As informações sobre essa Política se encontram no item 21.2 deste Formulário de Referência.

Portal de Informações
Com o objetivo de unificar e padronizar as fontes de informações gerenciais e corporativas, de maneira
confiável e acessível a todos os empregados, o Portal de Informações foi disponibilizado como fonte oficial
das informações da Companhia. O Portal de Informações também foi disponibilizado para acesso da Agência
Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais ARSAE-MG, com objetivo de padronizar a rotina de envio de informações da empresa para fins regulatórios.
Considerando a necessidade de orientar os usuários quanto à utilização adequada das informações corporativas,
no primeiro acesso ao Portal de Informações, tanto os empregados, quanto os usuários da Agência Reguladora,
são direcionados aos respectivos Termos de Responsabilidade, sendo que o acesso somente é liberado após
expressa concordância.

Comissão de Gestão da Informação
Visando orientar sobre divulgação de informações de interesse dos públicos com os quais a Companhia se
relaciona, bem como atender demandas externas específicas sobre esse tema, foi instituída, em outubro de
2016, a Comissão de Gestão da Informação. Essa Comissão possui, ainda, como atribuição opinar sobre a
identificação e classificação dos documentos e informações públicos, bem como elaborar o rol anual de
informações classificadas e desclassificadas em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado no site da COPASA
MG.

Regulamento de Proteção a Informações
Como forma de garantir a abrangência e a uniformidade da informação divulgada, observando os preceitos da
Lei Federal nº 12.527/2011, que regulamenta o acesso à informação produzida ou custodiada pela
Administração Pública, do Decreto Estadual nº 45.969/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e da Lei Federal nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, o Conselho de
Administração aprovou em 23.05.2018 o Regulamento de Proteção a Informações, que tem por objetivo
estabelecer critérios para a definição das informações que devem ser protegidas pelos sigilos estratégico,
comercial e industrial, bem como orientar administradores, gestores e empregados da Companhia e suas
subsidiárias quanto a sua disponibilização.
Esse Regulamento estabelece ainda que o compartilhamento de documentos sigilosos somente poderá ocorrer
mediante solicitação formal e preenchimento, individualizado, do Termo de Confidencialidade.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2. Descrever a Política de ato ou fato relevante adotada pelo emissor, indicando os procedimentos
relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas e os locais onde
pode ser consultada
A Companhia possui, conforme previsto na Instrução CVM nº 358/2002, Política de Divulgação de
Informações. A aprovação da Política de Divulgação de Informações em vigor se deu em 07.02.2018 e engloba
a também a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da COPASA MG.
Todas as informações sobre ato ou fato relevante da Companhia são centralizadas na pessoa do Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores, que é responsável pela divulgação e comunicação de ato ou fato
relevante, conforme regra da Política da Companhia e do Artigo 3º da Instrução CVM nº 358/2002.
As competências e atribuições do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, quando da existência de
Ato ou Fato Relevante, estão descritas a seguir:
 Divulgar e comunicar à CVM, às Bolsas de Valores, qualquer Ato ou Fato Relevante ocorrido ou
relacionado aos negócios da COPASA MG, imediatamente após a sua ocorrência.
 Zelar pela ampla e imediata disseminação dos Atos ou Fatos Relevantes, simultaneamente, a todos os
mercados em que os Valores Mobiliários da COPASA MG sejam admitidos à negociação.
 Prestar esclarecimentos adicionais referentes a Ato ou Fato Relevante, em atendimento às solicitações da
CVM ou da B3.
 Atualizar, esclarecer e corrigir Ato ou Fato Relevante, por meio igual ou equivalente à anterior divulgação,
caso ocorra: (i) divergência entre a informação divulgada e a realidade dos fatos; e (ii) superveniência de
modificações substanciais na informação divulgada ou em cujas premissas e previsões se fundamentavam.
 Avaliar a necessidade de solicitar, simultaneamente, às Bolsas de Valores e/ou Mercado de Balcão a
suspensão da negociação dos Valores Mobiliários da COPASA MG, pelo tempo necessário à adequada
disseminação de Ato ou Fato Relevante.
 Supervisionar eventuais Vazamentos de Informações ou oscilações atípicas na cotação, preço ou quantidade
negociada dos Valores Mobiliários da COPASA MG.
 Diligenciar se as Pessoas Vinculadas têm conhecimento de informação que possa configurar Ato ou Fato
Relevante, caso ocorra oscilações atípicas na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários
da COPASA MG.
 Inquirir quaisquer pessoas que, a seu exclusivo juízo, possam deter Informação Relevante ainda não
divulgada ao mercado, a fim de avaliar a necessidade de sua divulgação imediata e manter registro deste
procedimento, caso ocorra de oscilações atípicas na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores
Mobiliários da COPASA MG, bem como Vazamento de Informação Privilegiada ou Informação Relevante.
 Ser responsável pela guarda dos Termos de Adesão a esta Política.
 Executar e acompanhar o cumprimento desta Política, bem como comunicar à CVM e às Pessoas
Vinculadas eventuais alterações nesta Política.
Essa Política define, também, as regras para a divulgação de Comunicado ao Mercado, que é o instrumento
por meio do qual a COPASA MG divulga informação que julgue pertinente levar ao conhecimento dos
investidores e participantes do mercado, garantindo a abrangência e a uniformidade da informação divulgada,
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
e que pela natureza não pode ser caracterizada como Ato ou Fato Relevante.
A divulgação de Ato ou Fato Relevante ou Comunicado ao Mercado deverá ocorrer, sempre que possível,
antes do início ou após o encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores e entidades do Mercado de Balcão
organizado em que os Valores Mobiliários de emissão da COPASA MG sejam admitidos à negociação. Caso
seja necessária a divulgação antes da abertura do pregão, essa deve ser feita, sempre que possível, pelo menos
com 1 (uma) hora de antecedência, a fim de evitar atrasos no início das negociações.
O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores poderá, caso seja imperativo que a divulgação desses
documentos ocorra durante o horário de negociação, solicitar a suspensão da negociação dos Valores
Mobiliários de emissão da COPASA MG, pelo tempo necessário à adequada disseminação da informação
relevante, observados os procedimentos previstos nos regulamentos editados pelas Bolsas de Valores e
entidades do Mercado de Balcão organizado sobre o assunto.
O Ato ou Fato Relevante poderá, em caráter excepcional, não ser divulgado quando o Acionista Controlador,
os membros do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva entenderem que sua divulgação poderá
ser prejudicial à Companhia, colocando em risco seus legítimos interesses, observado o que se segue:
a) as Pessoas Vinculadas, ao identificarem a necessidade de sigilo em benefício da COPASA MG, deverão
cientificar formalmente o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, enviando-lhe o conteúdo do Ato
ou Fato Relevante em estado de sigilo, bem como demais informações pertinentes, observadas as
determinações normativas;
b) o Acionista Controlador, os membros do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva, ao
decidirem pelo sigilo, deverão solicitar sua manutenção à CVM em envelope lacrado destinado ao seu
Presidente e com advertência de confidencialidade.
Na hipótese de Vazamento de Informação caracterizada como relevante ou ocorrendo oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários, ainda que o Acionista Controlador, os
membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva tenham decidido previamente pela não
divulgação da informação, a COPASA MG deverá divulgar imediatamente o Ato ou Fato Relevante.
Essa Política estabelece também as regras para o correto contato dos representantes da Companhia com a mídia
e a sociedade, sendo que esse relacionamento deve ocorrer por meio de Porta-Vozes designados pela
Companhia, visando eliminar risco de contradição entre informações. Deve ainda ter como fundamentos a
correta divulgação de informações de interesse público e a garantia da posição institucional da empresa.
Configura-se infração grave, para os fins previstos no parágrafo 3º do art. 11 da Lei Federal n.º 6.385/1976, a
transgressão às disposições contidas na Instrução CVM 358/2002.
As ocorrências de eventos que constituam crime serão comunicadas pela CVM ao Ministério Público,
conforme previsto no art. 18 da Instrução CVM nº 358/2002.
Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação e regulamentação aplicável, em caso de infração
às disposições previstas na Política de Divulgação o infrator ficará sujeito a sanções de acordo com as normas
e políticas da COPASA MG.
A íntegra desta Política encontra-se disponível nos sites www.copasa.com.br/ri, www.cvm.gov.br e
www.b3.com.br.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

Carlos Augusto Botrel Berto
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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21.4 - Outras informações relevantes

21.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Todas as informações consideradas importantes foram reportadas nos devidos tópicos deste Formulário de
Referência.
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