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MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Política  de  Recursos  Hídricos  do  Governo  do

Estado  criou  a  Companhia  de  Gestão  dos  Recursos

Hídricos – Cogerh, responsável hoje pelo gerenciamento

de mais  de  90% das  águas  acumuladas no Estado,  de

forma  descentralizada,  integrada  e  participativa.  Estão

sob  a  administração  da  Companhia,  155  dos  mais

importantes  açudes  públicos  estaduais  e  federais,  em

parceria com o Departamento Nacional de Obras Contra

as Secas - DNOCS e com a Agência Nacional de Águas -

ANA, além de reservatórios, canais e adutoras da Bacia

Metropolitana de Fortaleza.

A  Companhia  das  Águas,  como  vem  sendo

chamada,  foi  criada  pela  Lei  N°  12.217,  de  18  de

Novembro de 1993, com a finalidade de implantar um

sistema de gerenciamento da oferta de água superficial e

subterrânea  do  Estado,  compreendendo  os  aspectos  de

monitoramento,  manutenção,  operação  das

infraestruturas hídricas e apoio a organização de usuários

de  água  bruta  nas  12  (doze)  bacias  hidrográficas  do

Ceará. Através da informação e divulgação de dados à

comunidade,  a  Cogerh  pretende  desenvolver  a  gestão

compartilhada  dos  recursos  hídricos,  para  que  possam

tomar  decisões  coletivas  e  negociadas,  como  também

avaliar  a  política  de  gestão  a  ser  implementada  nas

bacias. 

A Cogerh está passando por uma série de mudanças

em relação  a  Governança  Corporativa:  composição  da

administração,  padrão  e  robustez  dos  sistemas  de

controles  internos,  gestão  de  riscos,  auditoria  interna,

conformidade e ética, e os padrões de transparência. Tais

alterações  foram  necessárias  a  fim  de  atender  os

requisitos trazidos pela Lei N°  13.303/2016, que passou

a  exigir  mais  governança,  mais  eficiência  e  mais

transparência das empresas estatais, e trouxe inovações

importantes que agregaram novas obrigações à Cogerh.

Como consequência desse processo de adequação,

diversas iniciativas foram implementadas, dentre as quais

podemos destacar: reforma do Estatuto Social da Cogerh;

elaboração do Plano de Negócios, do Código de Ética,

Conduta  e  Integridade,  da  Política  de  Porta-Vozes,  da

Política de Transação com Partes Relacionadas; criação

do  Comitê  de  Auditoria  Estatutário,  do  Comitê  de

Elegibilidade e da Assessoria de Governança, Riscos e

Conformidade;  subordinação  da  Auditoria  Interna

diretamente ao Conselho de Administração; readequação

da  Ouvidoria  e  da  Comissão  de  Ética;  criação  de  um

Programa  de  Capacitação  em  Governança,  Riscos,

Conformidade, Ética, Conduta e Integridade; adequação

do  Regulamento  de  Licitações;  elaboração  dos

Regimentos Internos do Conselho de Administração, do

Comitê de Elegibilidade, do Conselho Fiscal e do Comitê

de Auditoria Estatutário; e elaboração dos formulários de

Avaliação  de  Desempenho  individual  e  coletiva,  dos

administradores e dos membros dos comitês. 

Vale  ressaltar  ainda  que,  em  2017,  houve  a

instituição  do  encargo  hídrico  emergencial  o  qual

permitiu que a Companhia obtivesse o maior lucro desde

sua  fundação,  além  de  compensar  todo  o  prejuízo

acumulado  que  havia,  passando  a  ser  superavitária.  O

nível  do caixa obtido pela Companhia,  entretanto,  está

comprometido com uma série de gastos que precisam ser

realizados  para  mitigar  os  efeitos  da  severa  seca  e

recuperação  de  ativos  que  permitam  o  funcionamento

normal da infraestrutura hídrica operada. Atualmente, a
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extinção  do  encargo  hídrico  emergencial  deixaria  a

empresa numa situação bastante difícil, tendo em vista as

ampliações  de  infraestruturas  hídricas  previstas,  que

ocasionam  aumento  nos  custos.  A Companhia  possui

mais de 80% da sua receita concentrada somente em 3

clientes (Cagece, CSP e Energia Pecém), contando ainda

com  uma  tarifa  que  foi  instituída  apenas

emergencialmente,  ou seja, enquanto durar o estado de

escassez hídrica. Se por um lado há hoje certo conforto

financeiro, por outro lado vê-se certa fragilidade, o que

exige que a Companhia busque meios de sustentabilidade

financeira mais sólidos. O forte relacionamento entre os

pontos  fracos  internos  da  empresa  e  as  oportunidades

externas demonstra que se deve procurar rapidamente o

crescimento  para  consolidar  o  posicionamento  da

Cogerh. 

No  âmbito  administrativo,  a  Cogerh  adotou  a

metodologia  Balance  Scorecard  na  formatação  do  seu

Planejamento  Estratégico  e  utiliza  indicadores

corporativos  (desde  2011),  setoriais  (desde  2013)  e

individuais  (em  2018).  Todavia,  a  Companhia  precisa

ainda  avançar  no  desenho  e  padronização  de  seus

processos.  O  organograma  da  Companhia  está  sendo

revisto,  buscando  adequar  sua  estrutura  organizacional

para melhorar sua eficiência. 

A seca prevalecente no Estado e os  consequentes

baixos aportes de recursos hídricos nos açudes sinalizam

a necessidade de se diversificar a matriz de produção de

água bruta com alternativas como reúso, dessalinização e

transferência de bacias fora do Estado. Isso sem dúvida

ocasionará  um aumento  nos  custos  da  empresa  o  que

deverá ser refletido no valor da tarifa hoje praticado. 

Diante da análise realizada quanto as oportunidades

e  ameaças,  vê-se  ser  essencial  que  Companhia  esteja

envolvida  nesses  projetos,  assim  como  deverá  se

envolver em projetos de fontes alternativas de energia,

uma vez que um dos seus maiores custos é o de energia

elétrica,  necessitando  urgentemente  que  o  mesmo seja

reduzido. 

Recentemente  foi  realizado  um estudo de  tarifas,

visando  criar  um  modelo  similar  ao  que  funciona  no

setor  de  energia  (bandeiras),  considerando  as  devidas

singularidades  do  setor  de  recursos  hídricos.  Como

desdobramento, foi criado um grupo de trabalho dentro

do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH

para  discutir  a  proposta  de  implantação  da  nova

metodologia. 

Todas  essas  transformações  buscam  preparar  a

Companhia para o futuro, refletindo nosso compromisso

com a melhoria contínua de processos e de resultados.

Acreditamos que eficiência e transparência são valores

fundamentais para elevar a confiança dos nossos clientes,

colaboradores,  parceiros,  acionistas  e  da  sociedade

cearense  no  gerenciamento  dos  recursos  hídricos  do

Estado do Ceará.

Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins

Presidente do Conselho de Administração da Cogerh

João Lúcio Farias De Oliveira

Presidente da Cogerh
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IDENTIFICAÇÃO GERAL

Em  conformidade  com  o  art.  8°,  inciso  I  e  VIII,  da  Lei  N°13.303,  de  30  de  junho  de  2016,  o  Conselho

Administração  subscreve  a  presente  Carta  Anual  sobre  Políticas  Públicas  e  Governança  Corporativa  referente  ao

exercício social de 2018.

             *Aprovada na 114ª Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 27 nov 2018
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POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Interesse Público Subjacente às Atividades Empresariais

A atitude inovadora do Estado do Ceará, no desenvolvimento e implantação da Política de Gestão dos Recursos

Hídricos, deu-se, principalmente, através da necessidade imposta pelas características climáticas e topológicas de um

estado  integrante  da  região  semiárida.  A  variabilidade  espacial  e  temporal  das  chuvas,  aliada  às  baixas  médias

pluviométricas anuais (cerca de 700mm no sertão), além do fato de 85% do território cearense ser composto por um

substrato cristalino, submete a região do Ceará à ocorrência de eventos extremos, como cheias e secas. Atrelada às

secas,  existe  a  escassez  dos recursos  hídricos,  que pode causar  impactos  ao meio ambiente,  acarretando prejuízos

econômicos, financeiros e sociais.

Nesse contexto, o Governo implementou programas como o Projeto de Desenvolvimento Urbano e Gestão de

Recursos Hídricos - Prourb – RH (1993 – 2003), e o Programa de Gerenciamento e Integração dos Recursos Hídricos –

Progerirh  (2000-2008),  realizando  ampliação  da  infraestrutura  hídrica,  aperfeiçoamento  técnico,  operacional  e

institucional. Nos anos seguintes, foram desenvolvidos o Progerirh II (2009-2012) e o Programa de Desenvolvimento

Sustentável  de  Recursos  Hídricos  –  Proágua,  com  foco  na  ampliação  da  oferta  hídrica  e  desenvolvimento  nos

instrumentos de gestão.

Percebendo que o processo de implantação  da Política de Recursos Hídricos demandaria  comprometimento

político,  criatividade  e,  sobretudo,  ajuda  técnica  e  financeira,  o  Governo  do  Estado,  no  âmbito  do  Prourb–RH,

baseando-se no Plano Estadual de Recursos Hídricos – PLANERH (1992) e tendo como parceiro, o Banco Mundial,

criou a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos – Cogerh, através da Lei N°  12.217, de 18 de Novembro de 1993,

com a finalidade de implantar um sistema de gerenciamento da oferta de água superficial e subterrânea do Estado,

compreendendo os aspectos de monitoramento dos reservatórios e poços, manutenção, operação de obras hídricas e

apoio a organização de usuários.

Em 2018 estão sendo celebrados os 25 anos de fundação da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos -

Cogerh, que nasceu com o desafiador objetivo de gerenciar os recursos hídricos do Ceará, promovendo o acesso à água

de forma integrada, descentralizada e participativa. Segue abaixo a relação dos principais eventos e ações desenvolvidas

na implementação da Política Estadual dos Recursos Hídricos:

1987 – Criação da Secretaria de Recursos Hídricos – SRH;

1987 – Criação da Superintendência de Obras Hidráulicas -Sohidra;
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1992 – Plano Estadual de Recursos Hídricos;

1992 – Lei Estadual de Recursos Hídricos (Lei N° 11.996/1992);

1993 – Criação da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh (Lei N° 12.217/1993);

1994 – I Seminário dos Usuários das Águas dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú;

1995 – I Seminário dos Usuários de Água do Vale do Curu;

1995 – Início do processo de Alocação Negociada de Água nos açudes isolados;

1996 – Início da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos;

1997 – Instalação das Gerências (1° Limoeiro; 2°Curu);

1997 – Instalação do 1° Comitê de Bacia do Ceará (Curu);

2000 – Planos das Bacias Jaguaribe e Metropolitanas;

2007 – Aprovação dos cenários de alocação dos açudes pelos CBH;

2008 – Criação das Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos pela Cogerh;

2010 - Atualização da Lei Estadual (Lei N°14.844);

2011- Divisão do Poti-Longá em duas regiões hidrográficas;

2011- Planos das Bacias do Acaraú, Coreaú e Litoral;

2012 – Instalação dos Comitês de Bacias da Serra e dos Sertões de Crateús.

Em um Estado semiárido, cuja principal característica do clima está na alternância de períodos de chuvas com

períodos de estiagem extrema, promover o acesso à água de forma sustentável e contribuir de maneira efetiva para o

desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Essa missão vem sendo desempenhada de

forma exemplar pela Cogerh ao longo de sua trajetória, consolidando uma reputação reconhecida de forma nacional e

internacionalmente.
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2. Políticas Públicas

A política de gestão das águas no Ceará foi desenvolvida sob uma base conceitual e legal bem definida, tendo

como marco institucional a criação da Secretaria dos Recursos Hídricos, em 1987, a criação da Companhia de Gestão

dos Recursos Hídricos,  em 1993, e como arcabouço legal  a Lei  N° 11.996/92, atualizada e revogada pela Lei  N°

14.844/10, a qual  define a Política Estadual,  cria  o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos - Sigerh e

estabelece os instrumentos de gestão, dentre os quais destacam-se os planos de recursos hídricos. O primeiro Plano

Estadual de Recursos Hídricos – Planerh foi elaborado em 1992 e atualizado em 2005, trazendo, a partir do diagnóstico

da situação hídrica, diretrizes e programas estratégicos.

Em paralelo, a partir 1995, foram elaborados 10 (dez) Planos de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas, com

objetivo de estabelecer diretrizes para orientar a aplicação dos instrumentos de gestão. Na mesma linha do Planerh, com

foco  estratégico,  desenvolveu-se  no  âmbito  de  todo  Estado,  entre  2007  e  2009 o  Pacto  das  Águas,  iniciativa  da

Assembleia Legislativa do Ceará, sob coordenação do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, que resultou

no Plano  Estratégico  dos  Recursos  Hídricos  do  Estado  do  Ceará,  e  em 11 (onze)  Cadernos  Regionais  por  Bacia

Hidrográfica. Construído de forma participativa e integrada com as instituições e organismos colegiados do Sigerh, o

Plano  incorpora  o  aspecto  multi  setorial  da  gestão  de  recursos  hídricos,  identifica  alternativas  e  soluções  para  a

segurança hídrica e estabelece compromissos institucionais para implementação das ações propostas. Este instrumento

passou a ser adotado como atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos que, associado aos Planos de Bacias

Hidrográficas, vem orientando a atuação do Sigerh.

Neste ambiente de planejamento e alinhamento com os objetivos e princípios da Política Estadual de Recursos

Hídricos, ações e atividades na área de infraestrutura, gestão e desenvolvimento institucional foram implementadas ao

longo desses  25  (vinte  e  cinco  anos)  de  criação  da  Cogerh,  ampliando,  consideravelmente,  a  segurança  hídrica  e

fortalecendo todo o sistema de gestão de recursos hídricos do Estado. 

Contudo,  a  experiência  acumulada  e  o  longo  período  de  seca  vivenciado  de  2012  a  2018,  evidenciaram

vulnerabilidades a serem superadas, demonstrando que a gestão da água na região semiárida necessita ser ainda mais

proativa  para  garantir,  efetivamente,  a  segurança  hídrica,  devendo,  portanto,  buscar  se  antecipar  de  forma  mais

estruturante à ocorrência das secas mais prolongadas e severas, sendo necessário otimizar a operação dos reservatórios,

diversificar o uso de fontes hídricas alternativas, promover o uso racional da água, implantar sistemas mais eficientes de

transferência  e  distribuição  de  água  no  território,  aprofundar  o  conhecimento,  monitorar  as  águas  subterrâneas,

implementar um programa permanente de educação do cidadão do semiárido, aprimorar a alocação negociada de água,

fortalecer a gestão compartilhada e participativa da água, dentre outras ações estratégicas. 
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Diante desses desafios e dos planos supracitados, a Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará - SRH juntamente

com suas vinculadas Funceme, Cogerh e Sohidra elaboraram o “Plano e Ações Estratégicas”, desenvolvido pela própria

equipe das referidas instituições, contando com as valiosas contribuições da equipe da Cagece e Adece. Seu conteúdo

traz, de forma objetiva e focada nas prioridades do setor, um conjunto de intervenções de infraestrutura hídrica e de

ações de gestão e governança.

Outros documentos de planejamento que também foram importantes para a construção do referido Plano, por seu

caráter estratégico para os recursos hídricos e pela forma participativa e integrada como foram elaborados, são:

1. Pacto pela Convivência com o Semiárido Cearense;

2. Plano de Governo 2015-2018 - “Os 7 Cearás”;

3. Plano de Ações Estratégicas e Recursos Hídricos do Ceará;

4. Plano Fortaleza 2040.

O Plano de Governo 2015-2018 (Os 7 Cearás), foi desenvolvido tomando-se como base os 07 (sete) eixos

abaixo descritos:

1. Ceará da Gestão Democrática por Resultados;

2. Ceará Acolhedor;

3. Ceará de Oportunidades;

4. Ceará Sustentável;

5. Ceará do Conhecimento;

6. Ceará Saudável;

7. Ceará Pacífico;

O Capítulo “4 - Ceará Sustentável do Plano de Governo 2015 - 2018” está relacionado às políticas governamentais

de convivência que atenuam os impactos climáticos, elaboradas a partir das diversificadas alternativas e estratégias

disponíveis, desde o aproveitamento do Bioma Caatinga. O propósito central deste eixo consiste no Meio Ambiente

protegido, com utilização racional dos recursos naturais. Voltadas a este propósito, as ações do governo organizam-se

em 03 (três) temas estratégicos: Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Energia. Algumas propostas e ações do Plano de

Governo 2015-2018 envolvem a  participação  direta  ou  indireta  da  Cogerh  e  foram incorporadas  ao  Planejamento

Estratégico da Companhia.

O Plano e Ações Estratégicas de Recursos Hídricos está organizado em 06 (seis) eixos estruturantes da Política

Estadual dos Recursos Hídricos:

1. Planejamento dos Recursos Hídricos;

2. Água, Tempo e Clima;
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3. Infraestrutura Hídrica;

4. Gerenciamento das Águas;

5. Governança das Águas;

6. Água e outras Políticas Setoriais (contemplando ações relacionadas com as diretrizes e programas

dos  planos  existentes,  em  especial,  o  Pacto  das  Águas,  porém  com  adaptações  necessárias,

identificadas após a convivência com o prolongado período de seca de 2012 – 2016, enfrentado em

toda região do nordeste semiárido do país).

Quanto ao horizonte temporal, este plano foi pensado, inicialmente, para um período de 10 (dez) anos, porém, ao

considerar a complexidade dos projetos e os elevados investimentos decorrentes da necessidade de intervenções na

infraestrutura hídrica, ampliou-se o período de implantação das obras estruturantes para 30 (trinta) anos, destacando a

Construção  de  Barragens  e  o  Programa Malha  d’Água.  Todos  os  outros  programas,  projetos,  estudos  e  ações  de

planejamento e gerenciamento das águas permaneceram planejadas para o período de 10 (dez) anos.

O conjunto de ações  estratégicas  apresentado  neste plano tem como objetivo essencial  orientar  a  atuação  do

Governo do Estado no setor de Recursos Hídricos para os próximos anos, com foco na ampliação da segurança hídrica,

considerando os aspectos quantitativos e qualitativos da água; a participação social na sua gestão; o aperfeiçoamento

dos sistemas de informação, monitoramento e fiscalização, o desenvolvimento de estratégias de promoção da gestão da

demanda de água junto aos usuários; a ampliação da oferta de água por fontes alternativas; a relação da água com outras

políticas e a sustentabilidade institucional do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos - Sigerh, introduzindo

novas diretrizes e estratégias de gestão e tendo como referência a experiência acumulada e os planos existentes.

A Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará - SRH, órgão da administração direta do Estado, após um amplo

processo de discussões, envolvendo várias instituições, formulou uma nova Política Pública de Recursos Hídricos. Cabe

a SRH promover  o aproveitamento  racional  e  integrado dos Recursos  Hídricos  do Estado;  coordenar,  gerenciar  e

operacionalizar  estudos,  pesquisas,  programas,  projetos,  obras,  produtos e serviços referentes  a  recursos  hídricos e

promover a articulação dos órgãos e entidades estaduais do setor com os órgãos e entidades federais e municipais.

Seguem abaixo os órgãos que compõem o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos - Sigerh, os quais

são vinculados à Secretaria de Recursos Hídricos -SRH:

 Superintendência de Obras Hidráulicas - Sohidra, autarquia, criada pela Lei N° 11.380, de 15 de dezembro de

1987, tem como finalidade planejar,  executar e acompanhar a fiscalização de obras e serviços de interferência

hídrica, no âmbito da Política Estadual de Recursos Hídricos.

 Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - Cogerh -  Criada pela Lei N° 12.217, de 18 de Novembro de

1993, é a instituição de gerenciamento de recursos hídricos de domínio do Estado ou da União, por delegação, de

forma  descentralizada,  participativa  e  integrada.  Suas  ações  compreendem  os  aspectos  de  monitoramento

qualiquantitativo da água, manutenção, operação de obras hídricas, elaboração de planos e estudos, cadastro de
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usuários de água, cobrança pelo uso da água e apoio à organização e funcionamento dos Comitês de Bacia e

Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos.

 Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – Funceme, criada em 18 de setembro de 1972, pela

Lei N° 9.618 (D.O. 26/09/72) com o nome de Fundação Cearense de Meteorologia e Chuvas Artificiais. Em 15 de

dezembro de 1987, através da Lei N° 11.380 (D.O. 17/12/87), teve seu nome modificado para Fundação Cearense

de Meteorologia e Recursos Hídricos, passando a ser vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do

Ceará, tendo por finalidade básica a realização de pesquisas científicas e tecnológicas, a realização de estudos no

campo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e a prestação de serviços especializados nas áreas  de

Meteorologia e Recursos Hídricos.

Figura 1

A SRH coordena o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos - Sigerh, o qual foi instituído em 1992 pela Lei N°

11.996, que definiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e criou o Sistema, a qual foi posteriormente revogada e substituída

pela Lei N° 14.844/10. A Política Estadual de Recursos Hídricos tem como objetivos:

I - Compatibilizar  a ação  humana,  em qualquer de suas  manifestações,  com a dinâmica  do ciclo hidrológico, de forma a

assegurar as condições para o desenvolvimento social e econômico, com melhoria da qualidade de vida e em equilíbrio com o

meio ambiente; 

II - Assegurar que a água, recurso natural essencial à vida e ao desenvolvimento sustentável, possa ser ofertada, controlada e

utilizada, em padrões de qualidade e de quantidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras, em todo o

território do Estado do Ceará;
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III - Planejar e gerenciar a oferta de água, os usos múltiplos, o controle, a conservação, a proteção e a preservação dos recursos

hídricos de forma integrada, descentralizada e participativa. 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Ceará é um órgão de coordenação, fiscalização, deliberação coletiva e de

caráter normativo da Política e do Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos - Sigerh, vinculado à Secretaria dos

Recursos Hídricos e presidido pelo Secretário de Recursos Hídricos.

Já a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh, é o órgão responsável pela execução das políticas de gestão da

água, além de funcionar como Secretaria Executiva dos Comitês de Bacias Hidrográficas – CBH’s, dando o suporte técnico

necessário para a tomada de decisão através do monitoramento da quantidade (nível de água dos reservatórios e simulações de

esvaziamentos) e qualidade da água. 

Conforme a Lei N° 14.844, de 28 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Política de Estadual de Recursos Hídricos, a

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh é a instituição responsável pelo gerenciamento de recursos hídricos de

domínio do Estado ou da União,  por delegação.  Na implementação  da Política Estadual  de Recursos Hídricos,  compete  à

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos as seguintes ações:

I  -  realizar  obras  e  serviços  de  operação  e  manutenção  dos  sistemas  hídricos  e  o  monitoramento  dos  recursos  hídricos

superficiais e subterrâneos, conforme a Política Estadual de Recursos Hídricos;

II - realizar estudos técnicos para implementação, efetivação e alteração das tarifas pelo uso dos recursos hídricos, de acordo

com o estabelecido no art. 16, desta Lei;

III - receber recursos financeiros oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNERH, e aplicá-los nas atividades de

gerenciamento dos recursos hídricos; 

IV - receber e aplicar outros recursos financeiros não previstos no inciso anterior; 

V - manter atualizado o balanço da disponibilidade e demandas de recursos hídricos em sua área de atuação, comunicando os

dados à SRH;

VI - manter atualizado o cadastro de usuários de recursos hídricos;

VII  - elaborar  os  Planos  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  das  Bacias  Hidrográficas,  de  acordo  com  os

respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas para apreciação dos órgãos competentes mencionados nesta Lei;

VIII - apresentar aos Comitês de Bacias Hidrográficas para deliberação:

a) estudos para o enquadramento dos corpos d’água nas classes de usos preponderantes;

b) valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos;
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c) planos de aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;

IX - apoiar a organização de usuários com vistas à formação de Comitês de Bacias Hidrográficas e Comissões Gestoras

de Sistemas Hídricos, prestando apoios técnico, administrativo e financeiro necessários ao funcionamento dos mesmos,

através das Gerências de Bacias; 

X - exercer a Secretaria Executiva dos Comitês de Bacias Hidrográficas;

XI - elaborar o relatório de situação anual dos recursos hídricos para aprovação do CONERH e divulgação;

XII - emitir parecer prévio, de natureza técnica, sobre pedidos de outorga de uso de recursos hídricos e de execução de

obras e/ou serviços de interferência hídrica, quando solicitado pela SRH;

XIII - efetivar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e aplicá-la conforme suas atribuições. 

Diante da premissa da necessidade de desenvolvimento e implantação de planos integrados entre as entidades que

compõem o Sigerh (SRH, Cogerh, Sohidra e Funceme), decidiu-se que a Cogerh será a instituição responsável pela

realização dos seguintes projetos estratégicos:

Quadro 1

Ressalte-se que os projetos desenvolvidos pela Cogerh estão relacionados aos seguintes Programas de Governo:

i. Programa 16 - Oferta de Hídrica para Múltiplos Usos;

ii. Programa 17 - Gestão dos Recursos Hídricos.
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3. Metas Relativas ao Desenvolvimento de Atividades que Atendam aos
Objetivos de Políticas Públicas

Desde o ano de 2007, a Cogerh vem aprimorando um sistema de Gestão por Resultado (GPR), o qual promove a

utilização do Planejamento Estratégico e da metodologia BSC-Balanced Scorecard como instrumentos norteadores das

ações da Companhia, as quais são monitoradas através de indicadores e metas definidas para os níveis estratégico, tático

e operacional da empresa.

No Planejamento  Estratégico  da  Cogerh  desenvolvido  para  o  período  de  2015 a  2022,  foi  definido  o  Mapa

Estratégico da Companhia, que formaliza os principais objetivos da companhia, conforme a figura abaixo.

Figura 2
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No que se refere ao nível estratégico ou corporativo, foram definidos os seguintes indicadores e metas para o ano

2018:

Quadro 2

Esses indicadores e metas são monitorados mensalmente através de reuniões denominadas de FAG – Fórum de

Avaliação  e Gestão.  Ressalte-se que atualmente o FAG está na 94ª  reunião  e todos os gestores  e  empregados da

companhia podem participar, inclusive as Gerências Regionais, através videoconferência.

Além dos indicadores listados acima, o Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento e Gestão -

Seplag, definiu indicadores de desempenho para as Secretarias e suas vinculadas. Esses indicadores estão associados à

Contextualização das Áreas Temáticas e servirão de base para a avaliação do Programa Temático ou de um Conjunto de

Programas Temáticos Setoriais, dependendo de sua abrangência. No caso específico da Cogerh, 04 (quatro) indicadores

de desempenho estão relacionados às seguintes ações “Aumento do Controle dos Recursos Hídricos” e “Participação da

Sociedade Organizada na Gestão dos Recursos Hídricos”, conforme detalhado no quadro abaixo:
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Quadro 3
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4. Recursos para Custeio das Políticas Públicas

A Lei  Estadual  N° 14.844, de 28 de dezembro  de 2010,  atualizou a Política Estadual  de Recursos Hídricos,

disciplinando  temas  como a  Cobrança  pelo  Uso dos  Recursos  Hídricos,  Outorga  de  Direito  de  Uso,  Outorga  de

Execução de Obras e/ou Serviços de Interferência Hídrica, Fiscalização, Planos de Recursos Hídricos e outros. 

A Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos objetiva viabilizar recursos financeiros para realizar as atividades de

gestão dos recursos hídricos, das obras de infraestrutura operacional do sistema de oferta hídrica, bem como incentivar a

racionalização do uso da água.

A Lei Estadual N° 16.103, de 02 de setembro de 2016, o Decreto Estadual N° 32.044, de 16 de setembro de 2016,

e o Decreto Estadual de N° 32.159, de 24 de Fevereiro de 2018, regulamentaram a tarifa denominada Encargo Hídrico

Emergencial –EHE. 

Ressalte-se que os recursos arrecadados com a tarifa são suficientes para financiar  as despesas de operação e

manutenção,  através  da  Fonte  70  (Recursos  Próprios)  da  Cogerh,  tornando-a  uma  empresa  auto  sustentável

financeiramente em relação ao orçamento do Governo de Estado. Os recursos advindos do encargo hídrico emergencial

–  EHE  possibilitaram  investimentos  em  projetos  estratégicos  (Quadro  1),  cujos  recursos  estão  assegurados  no

orçamento, referente ao exercício de 2018.

A Cogerh também financia parte dos seus projetos e ações através de aportes de capital, Convênios, Programas

Federais e Estaduais, com a intermediação do Governo do Estado do Ceará junto às instituições como: Banco Mundial,

BNDES, Caixa Econômica Federal, dentre outras.

Atualmente, a Cogerh possui os seguintes projetos de captação de recursos externos:

Quadro 4
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5. Impactos Econômico  -  Financeiros da Operacionalização das Políticas  
Públicas

A maioria dos projetos estratégicos surge da necessidade de realizar mudanças que permitam que o Estado do

Ceará avance na implementação de Políticas Públicas relacionadas ao Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 

No decorrer  do ano,  a Diretoria  da Cogerh recebe  várias  demandas dos diversos  atores  envolvidos,  direta  ou

indiretamente,  com a Política de Recursos Hídricos do Estado do Ceará:  Governo do Estado do Ceará,  órgãos que

compõem o Sigerh,  categorias  de  usuários,  Comitês  de  Bacia,  a  população  e  outros  interessados.  Além disso,  os

colaboradores da Cogerh sugerem projetos visando inovar ou solucionar problemas relacionados às áreas de recursos

hídricos e de gestão administrativa.

Dessa forma, todos os projetos propostos são analisados pela Diretoria, tomando-se como base a capacidade de

investimento da Companhia. Além da análise do Orçamento, a Diretoria adota os seguintes critérios de priorização e

avaliação de projetos:

1. Eficácia (relação custo/benefício para o alcance dos objetivos esperados);

2. Impacto (indica se o projeto tem efeitos positivos no ambiente externo em que ele interveio em

termos técnicos, econômicos, sócio-culturais, institucionais e ambientais);

3. Sustentabilidade (mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos alcançados através do

projeto em questão, após o seu término).

Após  a  aprovação  por  parte  da  Diretoria  e  do  Conselho  de  Administração,  os  recursos  necessários  para  a

realização dos projetos são registrados no Orçamento Anual da Companhia. Os projetos aprovados são encaminhados

para o Escritório de Projetos, que colabora no processo de planejamento e detalhamento dos mesmos, monitorando-os

mensalmente.

Com o objetivo de assegurar o bom uso do recurso público, os investimentos planejados, com orçamento acima de

R$  5.000.000,00  (cinco  milhões),  devem  ser  previamente  aprovados  pelo  Conselho  de  Administração,  conforme

estabelecido no Estatuto Social da Cogerh.

17



6. Comentários dos Administradores

O Estado do Ceará vem enfrentando, desde o ano de 2012, uma rigorosa seca. Iniciamos o ano de 2018 com menos

de 10% da capacidade total de reservação hídrica. Esta é a maior seca já registrada na história do Estado, acarretando

desafios cada vez maiores e mais complexos ao Governo. A severidade da atual quadra de seca, demonstra que novos

rumos e ações devem ser adotadas e nesse sentido a Cogerh vem, ao longo desses anos, se preparando para conviver

com os efeitos dessa escassez hídrica. 

Apesar  da  crise  hídrica  no  Ceará  ter  afetado  importantes  setores  da  economia  cearense  e  da  crise

econômica/financeira nacional que assolou o Brasil, a Cogerh desenvolveu, durante o ano de 2018, vários projetos e

ações estratégicas na área de Gestão dos Recursos Hídricos.

Uma das ações  mais  relevantes  desenvolvidas  pelo Governo  do Estado do Ceará  foi  a  criação  do Grupo de

Contingência, formado por gestores e técnicos de diversas áreas públicas, com a participação inclusive do Chefe de

Gabinete do Governador, que se reúnem semanalmente, para analisar a situação hídrica do Estado e traçar planos de

ação  para  resolver  ou  mitigar  os  problemas  de  abastecimento  hídrico.  O  Grupo  de  Contingência  utiliza  uma

metodologia de priorização de problemas/soluções com base em um sistema de apoio à decisão composto de relatórios,

estudos técnicos, estudos de viabilidade, projetos, projeções de cenários, dentre outros. Vale ressaltar ainda que, a fim

de dar agilidade as ações a serem realizadas, foi adotado um sistema de comunicação permanente, via rede social de

mensagens, 24 horas por dia, garantindo maior tempestividade às decisões.

Uma das primeiras medidas adotadas para combater os efeitos da crise hídrica foi a intensificação do Programa de

Adutoras  de Montagem Rápida (AMRs).  Esses  tipos de adutoras  caracterizam-se por serem soluções rápidas  para

restabelecer  o  abastecimento  de  água  das  Sedes  Municipais  e  aproveitar  a  reserva  hídrica  mínima  de  alguns

reservatórios mais resilientes. No atual Governo, mais de 350 km de AMRs já foram entregues à população de diversos

municípios.

Como desdobramento dessas reuniões, foi implementado o maior programa de construção de poços no Estado do

Ceará. São mais de 4.000 (quatro mil) poços já construídos na atual gestão. Nesse sentido, através da celebração de

Convênios, a Cogerh vem apoiando sistematicamente a Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra) no processo

de construção e instalação de poços, o que proporcionou o abastecimento de várias cidades com água subterrânea.

Além das ações mais emergenciais, uma grande aposta do Governo para ampliar em larga escala,  e de forma

definitiva, a infraestrutura hídrica do Estado do Ceará é o Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco,

que se conectará com o Ceará, através do Cinturão das Águas do Ceará – CAC, e está em fase final de conclusão. Com

mais  de  477 km de  extensão  em 02 (dois)  eixos (Leste  e  Norte),  o  Projeto de  Integração  do  Rio São Francisco

beneficiará mais de 12 milhões de pessoas, espalhadas pelos Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e

Paraíba.
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O Cinturão das Águas do Ceará – CAC visa aumentar a garantia no abastecimento humano da região do Cariri – a

segunda mais populosa do Estado, com mais de 1 milhão de habitantes – além de tornar mais eficiente a chegada da

água para 3,5 milhões de habitantes  da Região Metropolitana de Fortaleza  (RMF). Os mais de 150 km de canais

seinterligarão com a Transposição do São Francisco, levando as vazões excedentes para os açudes Castanhão e Óros. O

trecho 1 da obra está na fase final de conclusão e a Cogerh será a instituição responsável pela operação e manutenção de

toda essa infraestrutura.

Durante  esse  longo  período  de  escassez  hídrica,  cresceu  a  legítima  disputa  pela  água  que  ainda  resta  nos

reservatórios, gerando conflitos de interesse sobretudo no Vale do Jaguaribe, onde se encontram os principais açudes do

Estado: Castanhão e Orós. A agricultura irrigada tem sido o setor mais afetado, com restrições que chegam ao nível de

80%. Dessa forma, foram árduas, porém democráticas, as negociações realizadas durante as reuniões coordenadas pela

equipe de Gestão Participativa da Cogerh para a Alocação Negociada de Água. De Janeiro a Setembro de 2018, foram

registadas 59 (cinquenta e nove) reuniões de alocação de água, com a participação de 1.760 (um mil, setecentos e

sessenta) usuários de água bruta, presentes às referidas reuniões.

O longo período de seca incentivou mais ainda o processo de obtenção de fontes hídricas alternativas. Estudos

realizados  pela  Cogerh  apontaram  para  o  grande  manancial  de  água  subterrânea  no  Aquífero  Dunas,  a  Oeste  de

Fortaleza  – entre Caucaia e Paracuru,  onde modelos  matemáticos e campanhas de monitoramento comprovaram o

potencial de reserva hídrica subterrânea existente nessa região, e a partir daí, foram construídas baterias de poços nas

áreas  do Pecém/Taíba/Siupé,  obtendo-se vazões de aproximadamente  200 litros por segundo,  as  quais estão sendo

aduzidas aos reservatórios que distribuem água tanto para abastecimento humano quanto para as indústrias instaladas na

região. O complexo Cauípe (açude e lagoa) também deverá ofertar  incremento de água naquela região. Todo esse

esforço minimiza a pressão sobre os reservatórios que atualmente abastecem a Região Metropolitana.

Através da Gerência de Estudos e Projetos da Cogerh, foram realizados estudos de extrema importância, no que se

refere às águas subterrâneas e superficiais, que beneficiarão direta e indiretamente a população de várias cidades do

interior do Estado, como por exemplo:

• Prospecção geofísica aplicada às águas subterrâneas com objetivo de construção de poços por parte da Sohidra

para o abastecimento humano de Sedes Municipais e Distritais;

•  Plano de Águas das Comunidades Integrantes  do Movimento dos Atingidos pelas  Barragens  (Jaguaribara  e

Jaguaretama);

• Plano de Segurança Hídrica das Bacias Hidrográficas Estratégicas do Acaraú, Metropolitanas e Sub-bacia do

Salgado;

• Modelagem hidrodinâmica do Riacho Seco, projeto importante para dimensionamento do canal que transportará

as águas de transposição do Rio São Francisco;

• Elaboração de projetos de adutoras de Pindoretama, Tangueiras (Maranguape), Irauçuba, Canindé, Maranguape

(Sede); Pirangi (Morada Nova e Beberibe), Limoeiro do Norte, para o abastecimento de Sedes Municipais e Distritais; 
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• Estudos referente a segurança hídrica do açude Banabuiú, para o abastecimento do projeto Malha D'Água, com

base na modelagem do rompimento das barragens Fogareiro e Quixeramobim.

No que se refere a melhoria da eficiência na gestão administrativa e financeira, a Cogerh desenvolveu no ano de

2018 importantes projetos, como por exemplo:

• Construção do novo Centro de Distribuição;

• Implementação do projeto de Gestão por Competências para processo de avaliação de desempenho e para o

Plano de Desenvolvimento Individual dos empregados públicos da Companhia;

• Implementação do Programa de Remuneração Variável;

• Adequação da Cogerh à Lei das Estatais, com a criação de estruturas e políticas de Governança Corporativa;

• Ampliação da automação do processo de Outorga para as Gerências Regionais.

Vale ressaltar ainda o estudo de tarifas realizado em 2018, com o objetivo de desenvolver um modelo similar ao

que funciona no setor de energia (bandeiras), considerando as devidas singularidades do setor de recursos hídricos.

Como desdobramento, foi criado um grupo de trabalho dentro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH

para discutir a proposta de implantação da nova metodologia. 

A experiência da Cogerh no enfrentamento aos efeitos da estiagem é uma referência tanto no Brasil quanto para

outras instituições internacionais. Após 07 (sete) anos de uma severa seca, a mais longa da história do Ceará, nenhum

município sofreu colapso no abastecimento de água.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Lei N° 13.303/2016, trata da responsabilidade das sociedades de economia mista e empresas públicas, em todas

as esferas, quanto aos padrões de Governança e Gestão destas entidades. A Lei exige uma série de mudanças em relação

a Governança Corporativa: composição da administração, padrão e robustez dos sistemas de controles internos, gestão

de riscos, auditoria interna, conformidade e ética, e os padrões de transparência. Em síntese, a Lei das Estatais passa a

exigir  mais  governança,  mais  eficiência  e  mais  transparência,  trazendo  inovações  importantes  que  agregam novas

obrigações à Cogerh.

Considerando a necessidade de atendimento das obrigações trazidas pela Lei, a Cogerh realizou um grande esforço

de adaptação no que tange aspectos de Governança, Controles, Transparência e Conformidade. Parte destas alterações

estão refletidas no Estatuto da Companhia.

Vale ressaltar ainda que, em Maio/2018, foi realizado, pela Consultoria Ernst & Young Assessoria Empresarial

Ltda, um diagnóstico com análise de maturidade em relação aos aspectos tratados na Lei N° 13.303/2016, e a partir daí,

foi desenvolvido um plano de ação para a adequação da Cogerh à nova legislação.

1. Atividades Desenvolvidas

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará – Cogerh é uma Sociedade de Economia

Mista de capital  autorizado,  criada pela Lei Estadual  N° 12.217, de 18 de Novembro de 1993. Tem como missão

gerenciar  os  recursos  hídricos  no  Ceará,  promovendo  o  acesso  à  água  e  contribuindo  para  o  desenvolvimento

sustentável. Para tanto, está a frente de um sistema de gerenciamento de oferta de água superficial e subterrânea no

Estado do Ceará,  compreendendo os aspectos  de monitoramento,  manutenção,  operação  da infraestrutura  hídrica e

apoio  a  organização  de  usuários  nas  12  (doze)  Bacias  Hidrográficas  do  Ceará.  Por  intermédio  da  informação  e

divulgação de dados à comunidade, a Cogerh tem tornado a sociedade uma cogestora dos recursos hídricos, através de

tomada de decisões coletivas e negociadas, como também avaliando a política de gestão a ser implementada nas bacias

hidrográficas.

O Governo do Estado do Ceará detém o controle acionário da sociedade com participação de 99,99 % do capital

votante.  A  Companhia  é  vinculada  à  Secretaria  de  Recursos  Hídricos  –  SRH,  sendo  responsável  pela  operação,

manutenção e monitoramento de 155 açudes, com capacidade de acumulação de 18.620.672.743 m³, o que representa

90% da capacidade total de acumulação hídrica do Estado.
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Desde 2012, o Estado atravessa uma severa seca, sendo que em 2016 as reservas hídricas totais chegaram a menos

de 10%. Nesse contexto, a Cogerh vem atuando de maneira alinhada aos órgãos do Sistema dos Recursos Hídricos do

Estado, no sentido de manter a oferta hídrica aos usuários de água do Estado. Dessa forma, a Companhia tem realizado

continuamente  vários  investimentos,  com  vistas  a  disponibilizar  água  para  a  população  cearense  e  para  o

desenvolvimento do Ceará. Os recursos para realização dos investimentos são oriundos principalmente da cobrança do

Encargo  Hídrico  Emergencial,  instituído  inicialmente  pelo  Decreto  N°  32.044/2016  com  vigência  prevista  até

31/08/2017, o qual foi alterado pelo Decreto N° 32.159 de 24/02/2017, sendo estes revogados pelo Decreto N° 32.305

de 11/08/2017 que manteve o Encargo Hídrico Emergencial estendendo sua vigência até enquanto perdurar a situação

crítica de escassez hídrica declarada peloSecretário de Recursos Hídricos, através do ato declaratório N° 1/2015.

A Cogerh possui sua Sede em Fortaleza-CE e conta com 8 (oito) Gerências Regionais, localizadas nas seguintes

cidades:

A  área  de  abrangência  de  cada  gerência  corresponde  a  bacia  hidrográfica.  Há  algumas  gerências  que  são

responsáveis por mais de uma bacia hidrográfica. Dessa forma, há atualmente uma demanda dos usuários, formalizada a

partir do respectivo comitê de bacia hidrográfica, de que seja instalada uma gerência regional no seu território, essas

demandas são para instalação de gerência nas seguintes bacias:

• Bacia do Litoral;

• Bacia do Médio Jaguaribe;

22



• Bacia da Serra da Ibiapaba;

• Bacia do Coreaú.

Ao longo de 25 anos, a Cogerh vem desenvolvendo importantes ações relacionadas ao gerenciamento dos recursos

hídricos, dentre as quais podemos destacar:

• Monitoramento de 155 açudes estaduais e federais;

• Monitoramento do volume total de 18.629.282.943 m³ de água bruta;

• Gerenciamento de 408 km de Eixos de Transferência de água;

• Operação e manutenção de 30 Estações de Bombeamento;

• Alocação Negociada de Água em 95 açudes;

• Criação e apoio de 12 Comitês de Bacias Hidrográficas: Curu (1997), Baixo Jaguaribe (1999), Médio Jaguaribe

(1999), Banabuiú (2002), Alto Jaguaribe (2002), Salgado (2002), Metropolitana (2003), Acaraú (2004), Litoral (2006),

Coreaú (2006), Serra da Ibiapaba (2011), Sertões de Crateús (2011);

• Apoio técnico e financeiro ao funcionamento do Comitês de Bacia;

• Construção de Adutoras de Montagem Rápida para atender a necessidades da população.

Na realização de suas atividades, a Companhia atua nos seguintes eixos:

Figura 3
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Abaixo  seguem  alguns  dos  principais  processos  realizados  pela  Companhia,  no  gerenciamento  dos  recursos

hídricos:

• Monitoramento quantitativo e qualitativo da água;

• Monitoramento da segurança de barragens através de check list;

• Monitoramento das infraestruturas de estações bombeamento e canais através de check list;

• Cobrança pelo uso da água (medição, faturamento, cobrança);

• Análise e emissão de parecer de solicitação de outorgas de uso da água e obra de interferência hídrica;

• Operação e manutenção das estruturas hídricas, como, barragens, canais, estações de bombeamento, adutoras,

poços, fontes, etc;

• Alocação negociada de água e apoio aos comitês de bacias hidrográficas e comissões gestoras;

• Fiscalização dos recursos hídricos;

• Estudos e projetos hidrológicos envolvendo água superficial, subterrânea, etc;

A Cogerh aufere sua receita pela cobrança de tarifa pelo uso da água bruta. As tarifas são estabelecidas através de

Decreto do Governador do Estado, após apreciação e aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos - Conerh.

Entretanto, a Companhia também realiza investimentos através da captação de recursos oriundos do tesouro estadual e

federal.

A cobrança pelo uso da água bruta baseia-se na Lei de Recursos Hídricos, a qual, segundo a Constituição da

República Federal de 1988, reconhece a água como um bem de valor econômico. Dessa forma, a cobrança pelo uso da

água é um dos instrumentos de gestão, o qual tem como objetivo promover o uso racional e consciente da água, sendo

justificada pela condição de escassez, de quantidade e qualidade, o que fez com que a água passasse a ter um valor

econômico. A Cogerh também promove fiscalizações que tem como objetivo efetivar a regularização dos usuários de

água bruta. 

Até Outubro/2018, a Cogerh praticou as seguintes tarifas pelo uso de água bruta, conforme Decreto N° 32.422, de

14/11/2017:
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Entretanto, a partir de Novembro/2018, os valores da tarifa foram atualizados, conforme Decreto N° 32.858, de

01/11/2018.

Em 2017, a Cogerh obteve uma Receita Líquida da Atividade na ordem de R$ 166,6 mihões e em 2016, R$ 91,9

milhões. A Receita Bruta, ou seja, a receita antes da dedução de tributos diretos e cancelamentos, em 2017 foi de R$

185,1 milhões, enquanto em 2016 foi de R$ 157,7 milhões oriundos da cobrança de água bruta. 

Observamos assim, que a Receita Líquida da Atividade teve um crescimento de R$ 74,7 milhões, enquanto a

Receita  Bruta  teve  um aumento  de  R$ 27,4 milhões,  quando comparamos  com o período de  2016.  As variações

justificam-se pelo seguinte:

a.  Desde  Agosto  de  2016  foi  instituído  o  Encargo  Hídrico  Emergencial,  conforme  o  Decreto  Estadual  N°

32.044/2016, porém, as faturas emitidas de setembro a dezembro foram canceladas, tendo em vista, problemas judiciais

com o usuário afetado. Dessa forma, a Receita Líquida não ficou tão alta em 2016, por conta dos cancelamentos. Em

2017,  chegou-se a  um acordo  judicial  que  viabilizou  a cobrança  do referido  Encargo  Hídrico Emergencial,  sendo

implementada a partir de 2017 para todas as termoelétricas.

b. O Encargo Hídrico Emergencial aumentou em 4 (quatro) vezes o valor da tarifa cobrada para as Termoelétricas,

o que veio a se tornar o principal motivo do aumento da Receita da Atividade.

Mais de 90% do faturamento da Companhia é oriundo de usuários localizados na Bacia Metropolitana. Com a

instituição do Encargo  Hídrico Emergencial,  a  categoria das  indústrias representa mais de 65% do faturamento da

Cogerh, embora o consumo dessa categoria represente em torno de apenas 10% do volume faturado. Isso se deve aos
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valores diferenciados de tarifas que levam em conta a capacidade de pagamento dos usuários, onde usuários de menor

capacidade de pagamento são subsidiados pelos de maior capacidade, conforme gráficos abaixo:

   Volume faturado por categoria de uso m³                                          Valor Faturado por categoria de uso R$

Os custos e despesas de 2017, totalizaram R$ 103,02 milhões, representando um aumento de 9,54% em relação a

2016, conforme tabela abaixo.

As principais variações ocorreram nos custos da atividade e nas despesas administrativas devido aos seguintes

fatores:

a.  Manutenção  de  estruturas  hídricas:  referem-se  a  gastos  com a  manutenção  de  estações  de  bombeamento,

estações elevatórias, canais, açudes e adutoras. O aumento correspondeu a 160,21%, equivalente a um aumento de R$

3,5 milhões.

i. Com a persistência da seca, a Companhia teve que realizar intervenções nas estações de bombeamento para cada

vez bombear num nível mais baixo da água nos açudes, bem como foram introduzidas novas estruturas, principalmente,

na Bacia Metropolitana, como a EB Cumbuco, a EB CIPP-Pecém e o sistema integrado de poços;
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ii. Foram realizadas obras de manutenção em açudes, aproveitando o período seco para deixá-los aptos ao período

de chuvas no Estado;

b. Gastos com pessoal: o aumento da quantidade de infraestruturas operadas pela Companhia requereu aumento

proporcional na força de trabalho para operar as referidas estruturas. Durante o período de 2016, foram convocados 4

(quatro) selecionados no último concurso realizado em 2013. Esse pessoal trabalhou parte do ano de 2016, enquanto

trabalharam integralmente no ano de 2017. Além disso, houve necessidade de incremento na terceirização para operar e

manter essas estruturas hídricas.

c. Gastos com depreciação: O aumento de infraestruturas hídricas operadas pela Companhia, bem como estudo de

vida útil de alguns bens vem aumentando a taxa anual de depreciação, o que contribuiu para o aumento dessa rubrica,

embora a mesma não represente desembolso no presente.

d. Gastos com energia: O Custo de Energia Elétrica representa o maior gasto da Companhia, cujo valor total, no

ano de 2017, foi de R$ 26.224.722. Comparado com o ano de 2016, esse gasto teve uma redução de 10,85%, uma vez

que por conta da seca não houve água suficiente para efetuar o bombeamento em nossas principais estruturas hídricas

como EB Castanhão, EB Gavião e Adutora Emergencial de Caridade, e consequentemente a conta de energia diminuiu.

Conforme quadro  abaixo,  a  Companhia  registrou um aumento de 280% no resultado financeiro  de 2017 em

relação ao de 2016, representando em valores absolutos o valor de 7,75 milhões.

O aumento no lucro líquido em 2017 decorre, principalmente, do aumento da Receita Líquida em 81,33%, sendo

bastante superior ao aumento nos custos e despesas do período que ficou em 9,54%, conforme tabela a seguir. Além

disso, o Resultado Financeiro apresentou um aumento de 280% em relação ao período anterior.
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2. Estrutura de Governança Corporativa, Controles Internos e
Gerenciamento de Risco

A  estrutura  de  Governança  Corporativa  da  Cogerh  demonstra  como  a  governança  da  Cogerh  está

implementada, destacando o elo da Diretoria Executiva com as instâncias de governança e gestão, a fim de otimizar o

desempenho da empresa e o relacionamento com as partes interessadas. É composta da seguinte forma:

Assembleia Geral: O órgão máximo da empresa. A Assembleia Geral da Cogerh é convocada e instalada nos

termos da Lei N°   6.404/1976 e do Estatuto Social e tem poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao

objeto da empresa em nome do acionista.

Conselho de  Administração:  Órgão  colegiado  de  administração  superior  da  Cogerh,  formado  por  07  (sete)

membros:  04  (quatro)  indicados  pelo  acionista  majoritário,  sendo  01  (um)  deles  independente;  01  (um)  membro

representante  dos  Comitês  de  Bacias  Hidrográficas  do  Ceará;  01  (um) membro  representante  dos  empregados  da

Cogerh e o Diretor-Presidente da Cogerh.

Comitê  de Auditoria  Estatutário:  Vinculado ao  Conselho  de Administração  da Cogerh,  é  responsável  pelo

assessoramento quanto ao cumprimento das responsabilidades de orientação e direção superior da empresa, conforme

definido em lei e no Estatuto Social da  empresa. É constituído por 3 (três) membros, em sua maioria independentes,

atendendo os critérios da Lei N° 13.303, de 2016, devendo um deles obrigatoriamente ter experiência profissional

reconhecida em assuntos de contabilidade societária. As responsabilidades e a forma de funcionamento deste Comitê

estão definidas no Estatuto Social e em seu regimento interno.

Comitê de Elegibilidade:  É composto por 3 (três) membros, todos empregados públicos efetivos da Cogerh,

nomeados pelo Diretor-Presidente. As responsabilidades e a forma de funcionamento deste Comitê estão definidas no

Estatuto Social e em seu regimento interno.

Conselho Fiscal:  Órgão de caráter permanente. O Conselho Fiscal é um órgão fiscalizador e independente, que

busca, por meio dos princípios da transparência, equidade e prestação de contas, contribuir para o melhor desempenho

da empresa. Deve atuar como instrumento legal de implementação de uma política ativa de boas práticas de governança

corporativa, direcionada especialmente para a transparência e controle dos atos internos da empresa. É composto por 3

(três) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pela Assembleia geral, atendendo os critérios da Lei N° 13.303,

de 2016, da Lei N° 6.404, de 1976, e do Estatuto. O Conselho Fiscal contará com no mínimo 1 (um) membro indicado

pelo ente Controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública.
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Diretoria  Executiva: Órgão  colegiado  responsável  pelo  exercício  das  atribuições  decisórias  concernentes  às

finalidades da Cogerh, de forma colegiada ou individual.  É composta de 1 (um) Diretor-Presidente,  nomeado pelo

Chefe do Poder Executivo, e 3 (três) diretores  nas áreas  de Planejamento, Operações e Administrativo-Financeiro,

eleitos  e  destituíveis  pelo  Conselho  de  Administração,  sendo  que,  pelo  menos  02  (dois)  são  escolhidos  entre  os

empregados da Cogerh.

Assessoria  de  Governança,  Riscos  e  Conformidade:  Vinculada  a  Presidência  e  liderada  pelo  Diretor  de

Planejamento. Tem como objetivo planejar e gerir ações que auxiliem a organização na verificação de cumprimento de

obrigações e de gestão de riscos, a fim de que os objetivos estratégicos sejam plenamente atendidos, adotando uma

abordagem  sistêmica  para  a  melhoria  contínua  dos  processos,  controles  internos,  gestão  de  riscos,  governança  e

conformidade.

Auditoria Interna: Vinculada ao Conselho de Administração, com atribuições e competências mínimas fixadas

pelo Conselho de Administração e pela legislação  pertinente,  e se restringe à execução  de suas atividades típicas,

evitando o desvio de funções e preservando sua isenção e imparcialidade.

Ouvidoria: Vinculada ao Diretor-Presidente. A Ouvidoria é o canal de atendimento para recebimento e tratamento

de denúncias de atos ilícitos nas práticas, procedimentos e processos da Empresa.

Comissão de Ética: Encarregada de orientar  e  aconselhar  sobre a  ética profissional  dos agentes  públicos  da

Cogerh,  no  tratamento  com  as  pessoas  e  com  o  patrimônio  público,  competindo-lhe  conhecer  as  condutas  e

procedimentos passíveis de censura.

Auditoria Externa: A Cogerh obedece aos princípios que preservam a independência do auditor externo quanto a

não auditar seu próprio trabalho, não exercer funções gerenciais e não advogar pelo seu cliente. A Auditoria Externa é

conduzida  de  acordo  com  as  normas  brasileiras  e  internacionais  de  auditoria.  São  independentes  em  relação  à

Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas

normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

2.1. Ética e Transparência

A ética e a transparência fazem parte dos nossos valores. Dispomos de canal de denúncias e de mecanismos de

proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize este canal. Também seguimos orientações

sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude.

Código de Ética, Conduta e Integridade:  Temos consciência de que a nossa responsabilidade social exige a

incorporação de princípios e valores éticos essenciais ao cumprimento da nossa missão, os quais devem ser amplamente
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disseminados na organização. Nosso desafio é tornar o serviço público realmente voltado para o interesse público e o

respeito aos direitos do cidadão. Na 109ª Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 29/05/2018, foi

aprovado o Código de Ética, Conduta e Integridade da Cogerh, assim como em Maio/2018 foram realizadas 02 (duas)

palestras sobre este tema, envolvendo todos os colaboradores da Companhia. A partir do próximo ano, está previsto

treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o Código de Ética, Conduta e Integridade. Vale ressaltar ainda que a

Comissão de Ética é responsável pela aplicação e atualização do referido código.

A Cogerh, com este Código, visa a disseminação de orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e

vedação de atos de corrupção e fraude; a definição das instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação

deste Código; a divulgação do canal de denúncias e do modo como as mesmas devem ser tratadas; e a aplicação de

sanções em caso de violação às regras definidas neste Código.

O compromisso de todos com as disposições presentes neste Código é fundamental para a prevenção de desvios de

conduta, a promoção da defesa da dignidade humana, a proteção ao interesse público e a promoção do bem comum.

Canal  de  Denúncias:  É  o  nosso  canal  para  o  recebimento  de  denúncias  internas  e  externas  relativas  ao

descumprimento do Código de Ética, Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais.

Asseguramos o anonimato e a confidencialidade das denúncias, além da não retaliação ao denunciante.

Ouvidoria: www.ouvidoria.ce.gov.br;

Comissão de Ética da Cogerh: comissao.etica@cogerh.com.br

2.2. Gestão de Riscos

A Lei  Federal  N°  13.303/16  exigiu  a  criação  de  uma  área  responsável  pela  verificação  de  cumprimento  de

obrigações e de gestão de riscos. Na 109ª Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 29/05/2018, foi

criada  a  Assessoria  de  Governança,  Riscos  e  Conformidade,  vinculada  a  Presidência  e  liderada  pelo  Diretor  de

Planejamento. A referida Assessoria tem como objetivo planejar e gerir ações que auxiliem a organização na verificação

de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos, a fim de que os objetivos estratégicos sejam plenamente atendidos,

adotando  uma abordagem sistêmica  para  a  melhoria  contínua  dos  processos,  controles  internos,  gestão  de  riscos,

governança e conformidade.

Entretanto, devido ao Decreto Estadual N° 29.678, de 16 de março de 2009, o qual dispõe sobre a estrutura,

criação de empregos, fixação de remuneração e publicação dos atos administrativos das empresas públicas e sociedades

de economia mista,  os  empregos  comissionados deverão  ser  criados  através  de lei.  Então,  foi  aberto  um processo

administrativo para a criação da estrutura da referida Assessoria, mas devido ao procedimento burocrático de passar

pela  Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag,  pela  Procuradoria  Geral  do  Estado  –  PGE e  por  votação  na
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Assembleia Legislativa, os cargos da Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade, até Novembro/2018, ainda

não foram criados.

Todavia, mesmo não dispondo de uma estrutura formalmente criada, a Cogerh está promovendo um programa de

capacitação  para  seus  colaboradores  nos  temas  exigidos  pelo  novo regramento.  Já  ocorreram  os  treinamentos  “in

company”  de  Licitações  e  Contratos  (Julho/2018),  Governança  e  Compliance  (Agosto/2018),  Gestão  de  Riscos

(Outubro/2018), Matriz de Riscos de Contratos (Novembro/2018) e encontra-se em andamento, desde Julho/2018, o

treinamento específico para os administradores eleitos sobre Divulgação de Informações, Controle Interno, a Lei N°

12.846/2013 (Lei Anticorrupção), Legislação Societária e de Mercado de Capitais e Código de Conduta.

Além disso, a Companhia está em processo de elaboração do termo de referência para contratação de consultoria

para elaboração e implementação da Política de Gestão de Riscos, a qual tratará seus riscos operacionais, financeiros,

legais e regulatórios, focando no estabelecimento da estratégia da empresa e na identificação de eventos e riscos, de

modo a dar segurança razoável aos stakeholders, alinhando-se com seus objetivos estratégicos.

A Política de Gestão de Riscos deverá estabelecer regras práticas para manter, monitorar e aprimorar a gestão de

riscos e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de

riscos  que  possam  impactar  a  implementação  da  estratégia  e  a  consecução  dos  objetivos  da  organização  no

cumprimento da sua missão institucional. Deverão ser observados os seguintes princípios:

I - implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse pelo

qual a Companhia foi criada;

II - integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades,

aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização, relevantes para a execução da estratégia e o

alcance dos objetivos institucionais;

III  - estabelecimento  de  controles  internos  proporcionais  aos  riscos,  de  maneira  a  considerar  suas  causas,  fontes,

consequências e impactos, observada a relação custo-benefício; e 

IV - utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do desempenho e dos processos de

gerenciamento de risco, controle e governança. 

Ao entender seus riscos, a Cogerh deverá adotar o modelo das 03 (três) linhas de defesa:

● 1ª Linha de Defesa: representada pela área de negócio. Os gerentes operacionais gerenciam os riscos e têm

propriedade sobre eles. A gerência operacional é responsável por manter controles internos eficazes e por conduzir

procedimentos de riscos e controle diariamente. A gerência operacional identifica, avalia, controla e mitiga os riscos.

● 2ª Linha de Defesa:  representada  pela área  de Governança,  Riscos e  Conformidade.  Esta área estabelece

diversas funções de gerenciamento de riscos e conformidade para ajudar a desenvolver e/ou monitorar os controles da
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primeira linha de defesa.  Dessa  forma,  auxilia-se a  gerência  operacional  a desenvolver  processos  e  controles  para

gerenciar riscos.

●  3ª Linha de Defesa: representada pela Auditoria Interna, que provê avaliações sobre a eficácia da governança,

do gerenciamento de riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a primeira e a segunda linhas de defesa

alcançam os objetivos de gerenciamento de riscos e controle.

Nesse  contexto,  a  inclusão  da  Gestão  de  Riscos  Corporativos  contribuirá  para  a  melhoria  do  processo  de

governança, trazendo como resultados:

• Adequação a Lei N° 13.303/2016, às normas internacionais e aos requisitos legais e regulatórios pertinentes;

• Definição da cadeia de valor e identificação dos macroprocessos, processos e subprocessos da Companhia;

• Adequação e sinergia das ações de tratamento de riscos aos objetivos estratégicos, missão e visão de empresa,

além de  subsidiar  a  área  de  Compliance  e  Auditoria  Interna,  melhorando os  controles  e  a  eficácia  e  a  eficiência

operacional;

• Aumento da probabilidade de atingir seus objetivos, através de uma melhor identificação das oportunidades e

ameaças, estabelecendo uma base confiável para a tomada de decisão e o planejamento;

• Encorajamento de uma gestão proativa, melhorando a prevenção de perdas e a gestão de incidentes;

• Criação de cultura de gestão de riscos, unificando conceitos, metodologia e linguagem a ser utilizada na empresa

nas ações relacionadas a riscos;

• Instituição de uma Política Corporativa para o processo de Gestão de Riscos, alocando e utilizando eficazmente

os recursos para o tratamento de riscos;

• Tratamento dos riscos operacionais, financeiros, legais e regulatórios, com a eficientização dos seus controles e

aumento da eficiência das diferentes ações de melhoria em andamento na Companhia;

• Auxiliar a Cogerh a desenvolver suas estratégias e projetos de gestão de riscos direcionando suas expectativas

quanto aos resultados desejados e minimizando as perdas;

• Redução da exposição e comprometimento da imagem da Companhia;

• Melhoria da aprendizagem organizacional e aumento da resiliência da organização.

2.3. Controles Internos

Desde 2005 e  anualmente,  o  processo  de  avaliação  dos  controles  internos  é  reavaliado  considerando tanto a

eventual  existência de novos riscos associados à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras quanto de

possíveis alterações significativas nos processos e sistemas informatizados.

Os controles internos abrangem os procedimentos sobre a adequação dos registros contábeis, a preparação das

demonstrações financeiras de acordo com as regras oficiais e a devida autorização das transações relacionadas com

aquisições, uso e disposição dos bens da Companhia.
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3. Políticas e Práticas de Governança Corporativa

A Cogerh já adotava algumas práticas de governança, dentre as quais podemos destacar: Existência de Auditoria

Interna e de Auditoria Externa, desde 2005; Implantação de Sistema ERP (Enterprise Resource Planning), desde 2007;

Elaboração  de  Planejamento  Estratégico,  desde  2010;  Acompanhamento  de  Indicadores  Estratégicos,  desde  2011;

Implantação do Escritório de Projetos Corporativo, desde 2012; Implementação de boas práticas de Governança de TI,

desde  2012;  Acompanhamento  de  Indicadores  Setoriais,  desde  2013;  Implantação  de  ferramenta  de  Business

Inteligence  na  Área  Administrativa  Financeira  e  de  Planejamento  e  Controle  Orçamentário,  desde  2015;

Acompanhamento de Indicadores Individuais, em 2018; Implantação de programa de remuneração variável, em 2018.

Visando  atingir  seus  objetivos  estratégicos,  a  Cogerh  adota  o  modelo  de  Gestão  por  Resultado,  através  do

monitoramento  de  indicadores  e  metas  estabelecidas  para  os  níveis  Corporativo  (Estratégico),  Setorial  (Tático)  e

Operacional (Individuais), conforme apresentado a seguir.

Figura 6

Como ferramentas  de  monitoramento  e  gestão,  são  realizados  mensalmente  os  Fóruns  de  Avaliação  –  FAG

(Corporativo e Setorial), assim como as reuniões para acompanhamento dos projetos, através do Escritório de Projetos

Corporativo - EPC, ondese utiliza um sistema para registro e acompanhamento dos compromissos demandados tanto

nos fóruns como nas reuniões do EPC.
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Entretanto, com o advento da Lei N° 13.303/2016, houve a necessidade de adotar regras de governança mais

efetivas,  de forma a regulamentar,  disciplinar e viabilizar  as ações de governança corporativa.  Como consequência

desse processo de adequação, diversas iniciativas foram implementadas, dentre as quais podemos destacar: reforma do

Estatuto Social da Cogerh; elaboração do Plano de Negócios, do Código de Ética, Conduta e Integridade, da Política de

Porta-Vozes, da Política de Transação com Partes Relacionadas e da Política de Divulgação de Informações; criação do

Comitê de Auditoria Estatutário, do Comitê de Elegibilidade e da Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade;

subordinação  da  Auditoria  Interna  diretamente  ao  Conselho  de  Administração;  readequação  da  Ouvidoria  e  da

Comissão de Ética; criação de um Programa de Capacitação em Governança, Riscos, Conformidade, Ética, Conduta e

Integridade;  adequação  do  Regulamento  de  Licitações;  elaboração  dos  Regimentos  Internos  do  Conselho  de

Administração, do Comitê de Elegibilidade, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário; e elaboração dos

formulários de Avaliação de Desempenho individual e coletiva, dos administradores e dos membros dos comitês.

Com relação as políticas aprovadas em 2018, podemos destacar:

● Política de Divulgação de Informações: Orienta a conduta e transparência na divulgação de informações.

● Política  de  Transações  com  Partes  Relacionadas:  Estabelece  regras  e  procedimentos  aplicáveis  na

ocorrência  de  transações  entre  partes  relacionadas,  de  forma  transparente  e  em  conformidade  com  os

dispositivos legais.

● Política de Porta-Vozes: Política que define as ações e responsabilidades das pessoas autorizadas a falar em

nome da empresa.
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4. Descrição da Composição e da Remuneração da Administração

De acordo com o Estatuto da Cogerh, compete privativamente à  Assembleia Geral,  sem prejuízo das demais

competências previstas na legislação, fixar a remuneração dos Administradores, dos membros do Conselho Fiscal e dos

membros do Comitê de Auditoria Estatutário, não podendo a remuneração do último ser inferior ao do Conselho Fiscal.

A atual remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, foi fixada desde 2012. Com a

criação  do Comitê  de  Auditoria  Estatutário,  em 2018,  foi  definida  a mesma remuneração  para  os  membros  deste

Comitê. Já a remuneração dos Diretores da Companhia foi atualizada em 2018, através do Decreto Estadual N° 32.550,

de 22 de Março de 2018.

A remuneração  da  Diretoria  Executiva,  do  Conselho  de  Administração,  do  Conselho  Fiscal  e  do  Comitê  de

Auditoria Estatutário está disponível no site da Cogerh, na área referente a Lei de Acesso à Informação -> Servidores,

uma vez que os mesmos constam na folha de pagamento da Companhia.

Com a aprovação do Programa de Remuneração Variável, através do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019, os

Diretores também receberão valores remuneratórios, mediante o atingimento de metas. Os critérios para pagamento aos

membros da Diretoria são os mesmos estabelecidos aos demais empregados e tem como condições a apuração dos

indicadores alinhados aos objetivos do Planejamento Estratégico da Cogerh.
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