
Relatório da Administração

1. Mensagem da Administração

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 nº 12.217, de 18 de novembro de
1993,  vinculada  à  Secretaria  dos  Recursos  Hídricos  do  Estado  do  Ceará.  Tem  como  missão
gerenciar os recursos hídricos do Ceará promovendo o acesso à água e contribuindo para o
desenvolvimento do Estado. Para tanto, está à frente de um sistema de gerenciamento de oferta de
água superficial e subterrânea no Estado do Ceará, compreendendo os aspectos de monitoramento
dos reservatórios, poços artesianos, manutenção e operação de estruturas hídricas, bem como apoio
e organização de comitês de usuários nas 12 Bacias Hidrográficas do Ceará. Através da informação
e divulgação de dados por parte da Cogerh,  a comunidade tem se tornado cogestora dos recursos
hídricos do Estado, tomando decisões coletivas negociadas, como também avaliando a política de
gestão 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 responsável pela operação, manutenção e monitoramento do
que representa 98% da capacidade total de acumulação hídrica do Estado. A Cogerh aufere sua
receita pela cobrança de tarifa pelo uso da água. As tarifas são estabelecidas através de Decreto do
Governador do Estado, após apreciação e aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos-
CONERH.

O Estado do Ceará possui mais de 80% do seu território inserido no semiárido e 90% do seu solo é
de formação geológica cristalina o que dificulta a penetração da água no subsolo. Tem ainda como
característica a irregularidade espacial e temporal das chuvas. Desde 2012, o Estado atravessa uma
severa seca, sendo que em 2018 as reservas hídricas totais após o período chuvoso ficaram em torno
de 12%. Nesse contexto a COGERH vem atuando de maneira alinhada com os órgãos do Sistema
de Recursos Hídricos do Estado no sentido de manter a oferta hídrica aos usuários de água. Dessa
forma, a Companhia tem realizado continuamente vários investimentos com vistas a disponibilizar
água para a população cearense e para o desenvolvimento do Estado. Listamos abaixo os realizados
em 2018:

DESCRIÇÃO 2018 R$ 2017 R$

Construção da adutora para captação do Maranguapinho  733.008

Adutora convencional Maranguape contrapartida 5.426.418 879.930

Obra de aproveitamento do volume morto do Pacajus  729.110

Contratação de empresa para fornecimento e construção de adutora para 
abastecimento das comunidades Orós e Lima Campos

281.803 556.725

Bateria de poços do Pecém  6.516.499

Adutora Silat S/A  1.312.443

Adutora para comunidades de Roldão, Mota e Poço do Barro 1.893.674 1.227.707

Reforma da sala de vídeo conferência  91.604

Obra de recuperação no açude Jaburu I  3.605.851

EB SHAFT Cumbuco 281.425 655.024

Adutora Emergencial de Irauçuba  2.341.633



Adutora Santa Cruz do Banabuiu 793.901  

EB Pirangi 2 391.850  

Perfuração do Furo Direcional / Cumbuco 5.037.024  

Adutora do Municipio de Jardim 353.953  

Adutora Feiticeiro – Jaguaribe 194.956  

Adutora de Pindoretama 1.158.674  

EB Pirangi 1 28.201  

Galpão Almoxarifado DI Maracanaú 191.893  

Casa do Agir 96.862  

Terrenos poços da Taíba 5.461.200  

Chafarizes de 5.000L Boa Viagem 128.268  

TOTAL 21.720.103 18.649.534
Tabela 1

Os recursos para realização dos investimentos acima listados foram oriundos principalmente da
cobrança do Encargo Hídrico Emergencial,  instituído inicialmente pelo Decreto nº  32.044/2016
com vigência prevista até 31/08/2017, o qual foi alterado pelo decreto nº 32.159 de 24/02/2017,
sendo estes  revogados  pelo  decreto  n.º  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 pelo Secretário de Recursos Hídricos através do ato declaratório n.º 1/2015.

2. Governança Corporativa  

Considerando a necessidade de atendimento das obrigações trazidas pela  Lei  nº 13.313/2016, a
Cogerh  realizou  um  grande  esforço  de  adaptação  no  que  tange  aos  aspectos  de  Governança,
Controles, Transparência e Conformidade. Parte destas alterações estão refletidas no Estatuto da
Companhia, o qual foi revisado e alterado em Maio/2018. Em 2018, também, 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, o que permitiu o desenvolvimento de um
plano de ação para a adequação da Cogerh à referida.
No mesmo ano foi criada uma área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações
(compliance) e de gestão de riscos, por ocasião da 109ª Reunião do Conselho de Administração,
realizada  no  dia  29/05/2018,  sendo  denominada  de  Assessoria  de  Governança,  Riscos  e
Conformidade,  vinculada  a  Presidência  e  liderada  pelo  Diretor  de  Planejamento.  A referida
Assessoria  foi  criada  com o objetivo  de 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.
Assim, tivemos já em 2018 atividades desenvolvidas pela Cogerh através desta Assessoria, a saber,
promoção  de  programa  de  capacitação  para  seus  colaboradores  em  Licitações  e  Contratos
(Julho/2018), Governança e Compliance (Agosto/2018), Gestão de Riscos (Outubro/2018), Matriz
de Riscos de Contratos (Novembro/2018) e 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 (Julho a Dezembro/2018).

2.1. 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. Com a
adequação a Lei nº 13.303/2016, algumas mudanças na estrutura da Companhia foram realizadas,
adequando o nível de governança da mesma da seguinte forma:

a) 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.

b) Comitê de Elegibilidade: 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.

c) 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. Foi criada como um coordenação na estrutura organizacional da Companhia.

d) Comissão Setorial de Ética Pública: 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.

e) 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.

Além das estruturas criadas, foram promovidas algumas alterações para adequação ao nível
de governança exigido pela Lei das Estatais, a saber:

i. Conselho de Administração: Órgão colegiado de administração superior da Cogerh, antes
formado por 5 (cinco) membros, passou a ser composto por 7 (sete) membros da seguinte
forma: 4 (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.  Passou serem
observadas as vedações e requisitos para ocupação do cargo, conforme prescrito na Lei nº
13.303/2016. 

ii.  Diretoria  Executiva: Órgão  colegiado  responsável  pelo  exercício  das  atribuições
decisórias  concernentes  às  finalidades  da  Cogerh,  de  forma  colegiada  ou  individual.
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.  Passou a ser obrigatório,  conforme estatuto,
pelo menos 02 (dois)  ocupantes escolhidos dentre os empregados efetivos da Companhia,
além  de  serem  observadas  as  vedações  e  requisitos  para  ocupação  do  cargo,  conforme
prescrito na Lei nº 13.303/2016. 

iii. Auditoria Interna: Antes vinculada à Presidência passou a estar vinculada ao Conselho
de Administração, com atribuições e competências mínimas fixadas pelo referido Conselho e
pela  legislação  pertinente,  evitando  o  desvio  de  funções  e  preservando  sua  isenção  e
imparcialidade.

Os demais Órgãos que complementam a Governança da Companhia são:

1)  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. 

2)  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.

3. 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.

2.2. 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.

2.2.1  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 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.

2.2.2 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. Para realizar uma denúncia, deve-se entrar
em contato  com Ouvidoria  Digital,  onde você  pode acessar  seu perfil,  identificar-se  sem
precisar  de  um  perfil  ou  continuar  de  forma  anônima.  Vale  ressaltar  ainda  que  pode-se
também entrar em contato com a Comissão Setorial de Ética Pública da Cogerh.

Ouvidoria: www.cearatransparente.ce.gov.br;
Comissão Setorial de Ética Pública da Cogerh: comissao.etica@cogerh.com.br



2.3. Gestão de Riscos

A Companhia  está  em processo  de  licitação  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  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.
2.4. 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.

2.5. 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.

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.



3. Sustentabilidade  

Em 2018 a Cogerh voltou a apresentar um bom resultado a exemplo do que aconteceu no ano
anterior. A Companhia alcançou uma receita líquida da atividade na ordem de R$ 161,08 milhões
em 2018, ficando abaixo dos R$ 166,68 milhões obtidos em 2017. A Receita Bruta,  ou seja,  a
receita antes da dedução de tributos diretos e cancelamentos, em 2018 foi de R$ 168,06 milhões
enquanto em 2017 foi de R$ 185,17 milhões oriundos da cobrança de água bruta. Observa-se assim,
que a Receita Líquida da Atividade teve uma queda de R$ 5,6 milhões, enquanto a Receita Bruta
teve uma queda de R$ 17,1 milhões  quando comparado com o período de 2017.  As variações
justificam-se pela retração nas receitas relacionadas as Indústrias Complexo do Pecém e do Encargo
Hídrico Emergencial. 
Em agosto de 2016 foi instituído o Encargo Hídrico Emergencial, o qual consiste numa tarifação
extraordinária sobre o consumo de água das termoelétricas do Estado, conforme o Decreto Estadual
nº  32.044/2016  que  passou efetivamente  a  ser  cobrado  a  partir  de  2017.  Desde  sua  criação  o
Encargo Hídrico Emergencial tem se mostrado uma importante fonte de receita para a Companhia.
Contudo,  em 2018  houve  queda  significativa  no  faturamento  do  Encargo  Hídrico  Emergencial
principalmente a partir de outubro de 2018. O faturamento desta categoria que em janeiro de 2018
foi superior a R$ 5 milhões chegou em dezembro a pouco mais R$ 1 milhão.
Apesar da redução de 9,24% na Receita Bruta, a Receita Líquida caiu apenas 3,36%, isso porque as
deduções da receita também reduziram significativamente sendo o PIS e a COFINS reduzidos em
63,10% e os  Cancelamentos  em 54,85% na comparação entre  os  dois  períodos.  A redução nas
contribuições do PIS e da Cofins deveram-se a redução na receita bruta e mudança do regime não-
cumulativo para o regime cumulativo.

CONTA 2018 2017
(=) RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE 168.063.277 185.172.199
(+) Receita de Faturamento normal   121.684.888 122.241.984
(+) Receita Encardo Hídrico Emergencial  46.378.390 62.930.215
(-) PIS/COFINS   (6.126.160) (16.601.580)
(-) CANCELAMENTO DE FATURAMENTO      (845.620)   (1.872.899)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS          (2.826)          (8.008)
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE 161.088.672 166.689.712

                       Tabela 2

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 60% do faturamento da Cogerh, embora o consumo dessa categoria represente
em torno de apenas 8,85% do volume faturado, isso se deve aos 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:

Figura 1                                                                                                        Figura 2



O volume total faturado em 2018 foi de 623.961.886,86 m³. Em 2017 foi de 616.045.824 m³

3.1 Custos e Despesas

Os  custos  e  despesas  de  2018  totalizaram R$  130,14  milhões,  representando  um aumento  de
26,34%  em  relação  a  2017.  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
150,84% equivalente a um aumento de R$ 8,98 milhões.

b) Gatos com pessoal: o aumento da quantidade de infraestruturas operadas pela Companhia
requereu aumento proporcional na força de trabalho para operar as estruturas. Com isso,
houve necessidade  de  incremento  na  terceirização para  operar  e  manter  essas  estruturas
hídricas.  Além  disso,  em  fevereiro  2018  foram  convocados  10  selecionados  no  último
concurso realizado em 2013.

c) Gastos com energia elétrica:  os gastos com energia elétrica sofreram um acréscimo de
19,21% tendo aumentado em cerca de R$ 5,07 milhões.

Custos e Despesas
2018 2017

130.146.880 103.015.380 

Custo da Atividade    102.561.960   81.958.333 

Despesas Tributárias           237.256         159.373 

Despesas Comerciais           471.175        470.758 

Despesas Administrativas     26.876.488   20.426.915 

                                              Tabela 3

O aumento em todos os custos acima relatados foi influenciado em parte pela mudança no cálculo
das contribuições do PIS e da Cofins, porquanto, antes, na modalidade não cumulativa, embora a
alíquota fosse de 9,25% contra a de 3,65% no regime cumulativo, era possível abater das despesas e
custos o percentual equivalente das referidas contribuições.

3.2 Resultado Financeiro

Conforme quadro abaixo, a Companhia registrou uma redução de 183% no resultado financeiro de
2018 em relação ao de 2017, representando em valores absolutos o valor de 19,22 milhões.
Houve em 2018 um aumento vultuoso das despesas financeiras impulsionado pelo cálculo dos juros
sobre capital próprio a ser distribuído aos acionistas.

 2018 Var. % 2017 Var. R$

Resultado Financeiro    (8.714.073) -183%   10.512.840 (19.226.913)
 Receitas Financeiras 4.441.348 -58% 10.520.796 (6.079.448)
(-) Despesas Financeiras (13.155.421) 165262%        (7.956) (13.147.466)
           Tabela 4



 
3.3 Resultado Líquido

A redução no lucro líquido em 2018 comparado a 2017 decorre, principalmente, do aumento dos
Custos e Despesas da atividade em 26,41%, somado a uma perda nas receitas do período que ficou
em 9,24%. Além disso, Resultado financeiro apresentou redução em relação ao período anterior.

 2018 2017
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE   161.088.672   166.689.712 

Custos e Despesas    (130.146.880)    (103.015.380)
Outras Receitas Operacionais           746.532            645.724 
Resultado Financeiro   (8.714.073)   10.512.840 
Provisão para IR e CSLL       (1.714.181)      (16.997.565)

Lucro Líquido     21.260.069     57.835.330 
                       Tabela 5

3.4 EBITDA

O EBITDA é uma importante ferramenta para dimensionar o potencial de geração de caixa das
empresas.  No cálculo do EBITDA não são consideradas as despesas não desembolsáveis como
depreciação, amortização, e exaustão, como também as despesas financeiras e impostos sobre o
lucro,  visto que na metodologia de cálculo deste indicador considera-se que estas não possuem
relação com a atividade operacional  da empresa.  Desta forma,  o indicador  serve para avaliar  a
qualidade de gestão operacional de caixa da empresa.
A Margem  EBITDA é  encontrada  pela  divisão  do  EBITDA pela  Receita  Líquida  e  mostra  a
lucratividade operacional da companhia. Em 2018, o indicador atingiu 27,25% superando a meta
estabelecida para o período que era de 13,85%. 

Demonstração do Resultado do Exercício
 2018 2017

RECEITAS     166.276.552     177.856.231 
Custos sem depreciação      (94.395.836)      (74.539.495)
Lucro Bruto       71.880.715     103.316.736 
Despesas Operacionais      (26.568.743)      (19.978.606)
EBITDA       45.311.972       83.338.130 
Despesas com Depreciação        (9.182.301)        (8.497.279)
Resultado Operacional antes do IR e CSLL       36.129.672       74.840.851 
Despesas Financeiras      (13.155.421)               (7.956)
Resultado antes do IR e CSLL       22.974.251       74.832.895 
Provisão do IR e CSLL        (1.714.181)      (16.997.565)
Resultado Líquido       21.260.069       57.835.330 

MARGEM EBTIDA 27,25% 46,86%
                       Tabela 6

4 Planejamento Estratégico  

Desde o  ano de  2007,  a  Cogerh  vem aprimorando um Modelo  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,  os  quais  são  monitoradas
através de indicadores e metas definidas para os níveis Corporativo (estratégico), Setorial (tático) e
Operacional (individuais).



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 3

O modelo de Gestão por Resultado, desenvolvido e implantado na Cogerh, é composto pela
definição dos objetivos estratégicos e pelo monitoramento de indicadores e metas estabelecidas para
os  níveis  Corporativo  (estratégico),  Setorial  (tático)  e  Operacional  (individuais),  conforme
apresentado a seguir.

Figura 4

O modelo de monitoramento mensal das ações contínuas e dos projetos desenvolvidos pela
Companhia é composto das seguintes ações: Reuniões do FAG (Fórum de Avaliação e Gestão)
Corporativo, que monitora metas e indicadores de desempenho do nível estratégico;  Reuniões do
FAG Setorial, que monitora metas e indicadores de desempenho de cada Diretoria; as Reuniões de
Monitoramento  de  Projetos  Estratégicos;  e  monitoramento  dos  compromissos  estabelecidos  em
cada reunião, controlados através de um sistema específico, conforme figura abaixo.



Figura 5

No que  se  refere  ao  nível  estratégico  ou  corporativo,  os  seguintes  indicadores,  metas  e
resultados foram estabelecidos e alcançados para o ano de 2018:

Figura 6

Esses indicadores e metas são monitorados mensalmente através de reuniões denominadas de
FAG – Fórum de Avaliação e Gestão. Ressalte-se que, em janeiro de 2019, o FAG está na sua 96ª
reunião.  Todos  os  gestores,  empregados  e  colaboradores  da  Companhia  podem  participar  das
reuniões do FAG, inclusive as Gerências Regionais, que participam através videoconferência.

O Planejamento Estratégico da Cogerh levou em consideração a necessidade de integração
com outras instituições públicas, especialmente as que compõem o Sistema Integrado de Gestão dos
Recursos Hídricos–SIGERH, o qual é composto pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos,
Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará–SRH, Superintendência de Obras Hidráulicas - Sohidra,
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – Funceme e Cogerh.



O Plano Estratégico da Cogerh também está alinhado a outros documentos orientadores do
Planejamento Público, como por exemplo:

5 Pacto pela Convivência com o Semiárido Cearense;

6 Plano Ceará 2050;

7 Plano de Governo - “Os 7 Cearás”;

8 Plano de Ações Estratégicas e Recursos Hídricos do Ceará;

9 Plano Fortaleza 2040.

5. GESTÃO DE PESSOAS

A Companhia  proporciona  aos  seus  empregados  benefícios  como,  plano  de  saúde,  plano
odontológico, gratificação de titularidade, vale alimentação, auxílio educação para  filhos  até
conclusão  do  ensino  médio,  auxílio  creche  para  filhos  até  05  anos,  auxílio/reembolso
medicamento de uso contínuo, seguro de vida, treinamentos, dentre outros, e tem trabalhado
com vistas a oferecer aos seus colaboradores o melhor ambiente possível. Tem seu quadro de
pessoal  distribuído conforme apresentamos comparativamente no quadro abaixo os  anos de
2017 e 2018:

SITUAÇÃO 201
7

201
8

Empregados Ativos 82 92

Cedidos pela COGERH a outras entidades 12 12

Empregados Licenciados sem remuneração 00 00

Cedidos à COGERH de outras entidades 03 03

Comissionados sem vínculo 20 23

Terceirizados 537 547

TOTAL 654 677
             Tabela 7      * Posição em 31/12/2017 e 31/12/2018                          

Em 2017 a Companhia aprovou o Programa de Remuneração Variável  permitindo assim,  a
partir de 2018 a participação dos empregados nos resultados da Companhia, nos termos da Lei
nº 10.101/2010.

Segurança, Medicina do Trabalho e Qualidade de     Vida  

Visando promover a segurança e a qualidade  de  vida no trabalho, no  ano de 2018, a Cogerh
realizou a  décima primeira  Semana Interna  de Prevenção de Acidentes  do Trabalho-SIPAT.
Durante a semana, foram efetuadas diversas ações e palestras com o objetivo de promover a
saúde dos colaboradores assim como prevenir as doenças laborais, além de atender à legislação
no que determina, uma da ações anuais da CIPA- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
Dentre as ações realizadas, destacam-se, serviço de massoterapia,  aferição de pressão arterial,
prevenção do câncer de mama, alimentação saudável, motivação laboral, exame de glicemia e
campanha de vacinação antitetânica e hepatite-B.



Foi iniciada a contratação de serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do
trabalho para atualização dos programas: PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)
–  NR 09,  PCMSO  (Programa  de  Controle  Médico  de  Saúde  Ocupacional)  –  NR 07  que
contemplam os empregados, comissionados e terceirizados da COGERH.

Para  responder  aos  desafios  presentes  e  futuros,  faz-se  necessário  e  primordial  cuidar  do
ambiente laboral,  orientado pelas diretrizes  estabelecidas  no planejamento estratégico e  nos
programas  exigidos  por  lei  –  PPRA e  PCMSO  – onde  tais  relatórios  indicam  de  forma
situacional, estabelecendo prazos e metas a serem cumpridos, no que se refere prevenção de
riscos ambientais e controle médico de saúde ocupacional.

No referido ano, a Cogerh realizou o planejamento e a licitação para implantação do projeto
denominado  Viver  Bem.  Esse  projeto  tem  o  intuito  de  promover  a  conscientização  da
importância da prática de exercícios físicos que, consequentemente, proporcionará a integração
entre as pessoas e a melhoria do clima organizacional da Companhia. As ações destinadas para
este projeto foram construídas com a participação de todos os colaboradores, contemplando
atividades  dentro  do  local  de  trabalho  e  outras  realizadas  em  locais  externos  visando
proporcionar o contato com a natureza e prática de exercício  ao ar livre. Na Companhia, será
realizada  a  Ginástica  Laboral  que  contempla  alongamento,  exercícios  de  relaxamento,
integração e ergonomia. Será realizado ainda o Circuito de Corrida e Funcional, onde serão
realizadas no espaço do Centro Administrativo do Cambeba, abrangendo três dias da semana -
nas quais as atividades serão praticadas após o expediente e trabalho – e serão acompanhadas
por  profissional  competente.  O projeto  contemplará  ainda  atividades  de Voleibol  e  Futebol
Society que também serão realizados, após o expediente laboral, uma vez por semana.

Dessa maneira, com as ações do projeto, a Cogerh visa promover a valorização e a saúde das
pessoas por meio do estímulo na busca da qualidade de vida, promovendo ainda a integração e
a melhoria do clima organizacional.

Também foi iniciado o processo de criação do SESMT – Serviço Especializado  em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho, com vistas a adequação a NR-04, do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Clima     Organizacional  

Desde o ano de 2016, a Cogerh tem realizado a Pesquisa de Clima Organizacional que está
relacionado à percepção coletiva do ambiente laboral e que consiste na interpretação e reação
positiva ou negativa quanto à imagem da Companhia, sendo  um  instrumento  eficaz  para
compreender o comportamento das pessoas com relação ao ambiente de trabalho.

Os  resultados  obtidos  na  Pesquisa  de  Clima  subsidiaram projetos,  programas  e  ações  que
atuaram e  atuarão  na  promoção  da  melhoria  do  ambiente  laboral  e,  consequentemente,  na
qualidade de vida dos  colaboradores.  A Pesquisa de Clima foi  conduzida pela  Gerência de
Recursos Humanos e disponibilizada para todos os colaboradores da Companhia, os dados para
a  pesquisa  foram  coletados  por  meio  de  questionário  pré-definido  e  os  resultados  podem
apontar para os seguintes aspectos: Clima Ruim, Clima Razoável e Clima Bom com a escala
que varia de um a cinco.

No ano de 2018, a Cogerh obteve uma pontuação média de 3,6 que consiste no Clima Razoável,
tendo tido a melhoria do Clima Organizacional se comparado ao ano de 2017, no qual atingiu a
pontuação de 3,5, considerado também um Clima Razoável.

A aferição do Clima Organizacional é de grande relevância para a Cogerh, pois  seu resultado
visa nortear ações e projetos que têm o propósito de atingir o objetivo estratégico “Promover a



Valorização das Pessoas”.  Tal  indicador, tornou-se em pouco tempo, por proporcionar ações
setoriais através da aferiação nas pontuações indicadas na pesquisa.

6. Relacionamento com a sociedade  

A Companhia  atua  ativamente  junto  aos  12  (doze)  Comitês  de  Bacias  Hidrográficas,  além das
Comissões Gestoras de açudes estratégicos, propiciando que sejam tomadas decisões deliberativas
participativas e democráticas acerca do uso da água em todo o Estado do Ceará. Comitês de Bacia
Hidrográfica são organismos colegiados eu fazem parte do Sistema Gerenciamento dos Recursos
Hídricos.  As  bacias  hidrográficas  consideradas  pela  Companhia  par  fins  de  administração  e
monitoramento são:  Bacia  Metropolitana,  Bacia  do Baixo Jaguaribe,  Bacia do Médio Jaguaribe,
Bacia do Alto Jaguaribe, Bacia do Salgado, Bacia do Sertão do Crateús, Bacia da Serra da Ibiapaba,
Bacia  do  Banabuiú,  Bacia  do  Coreaú  e  Bacia  do  Acaraú,  Bacia  do  Litoral  e  Bacia  do  Curu.
Ordinariamente os Comitês de Bacias Hidrográficas se reúnem 4 (quatro) vezes ao ano. A Cogerh é
responsável pela mobilização, pela logística e assessoramento das reuniões de comitês de bacia. Para
tanto, a Companhia mantém uma área dedicada exclusivamente a gestão participativa. São realizadas
por ocasião do fim da quadra chuvosa as reuniões de alocação negociadas.  Nessas reuniões  são
decididas as vazões a serem liberadas  dos sistemas hídricos.  Há atualmente 67 (sessenta e sete)
comissões gestoras. Abaixo segue quadro demonstrativo das reuniões ordinárias de comitês de bacias
realizadas em 2018:
Reuniões de Comitês de Bacias realizadas em 2018

BACIA
Nº DE 

MEMBROS
Nº DE 

REUNIÕES
% 

PRESENÇA

CURU 50 4 71,50%

BAIXO JAGUARIBE 46 4 75,00%

MÉDIO JAGUARIBE 30 4 65,83%

BANABUIÚ 48 4 73,96%

ALTO JAGUARIBE 40 4 80,00%

SALGADO 50 4 69,50%

METROPOLITANAS 60 4 71,67%

ACARAÚ 40 4 73,13%

LITORAL 40 4 68,00%

COREAÚ 30 4 65,00%

SERTÕES DE CRATEÚS 30 4 72,50%

SERRA DA IBIAPABA 30 3 77,78%

Total 494 47 71,22%
Tabela 8

Figura 7

7.    Estrutura Tarifária  

A COGERH adota diferentes categorias de uso para composição de sua matriz tarifária, com
o objetivo de utilização de subsidio cruzado entre os setores usuários de forma que aqueles setores

Composição dos Comitês de Bacia Hidrográfica



com  maior  capacidade  de  pagamento  paguem  um valor  de  tarifa  maior  que  os  usuários  com
capacidade de pagamento reduzida. Os usuários faturados do setor de saneamento correspondem a
38,13% do valor  faturado pela  COGERH e consomem o correspondente a  75,96% do volume.
Outro 
setor que merece destaque é o setor industrial sendo responsável atualmente por 60,40%1 do valor
faturado e 6,67% do volume. A concentração dos percentuais nos dois setores mencionados guarda
sintonia com o período de escassez hídrica onde prevalece a concentração do uso dos recursos
hídricos nos setores usuários com maior prioridade de uso.

A tarifa  praticada  pela  COGERH é autorizada  pelo Governador  do Estado por  meio  da
edição de decreto. Para tanto a COGERH apresenta ao Conselho de Recursos Hídricos do Ceará –
(CONERH)  uma  proposta  de  reajuste  e  ou  estruturação  da  matriz  tarifária,  após  aprovação  o
CONERH publica uma resolução com os novos valores e/ou estrutura da matriz tarifária a ser
implantada pela COGERH. Com a resolução publicada é enviado ao gabinete do Governador uma
minuta  de  decreto  com  os  valores  publicados  na  resolução  do  CONERH  para  apreciação  e
publicação do decreto estadual que apresentará os novos valores e estrutura da matriz tarifária.

Em  2018  ocorreu  a  revisão  tarifária  ordinária,  aplicada  sobre  as  tarifas  da  COGERH
representando  um  acréscimo  linear  de  5,44%  a  partir  de  06  de  novembro  de  2018,  data  da
publicação do decreto estadual nº. 32.858.

O estudo de reajuste tarifário apresentado ao CONERH é baseado na reposição inflacionária,
tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA), de fevereiro de
2017 a julho de 2018.

Essa revisão é aplicada seguindo o método dos custos médios incorridos, estando inserida
nos custos incorridos a remuneração dos investimentos realizados. Por este método, entende-se que
o  equilíbrio  econômico-financeiro  da  companhia  consiste  em  uma  estrutura  tarifária  que
proporcione  uma receita  operacional  direta  equivalente  aos  custos  dos  serviços  compostos  das
despesas de exploração, das quotas de depreciação e de amortização, da provisão para devedores,
das amortizações de despesas e da remuneração dos investimentos reconhecidos.

Em função do prolongado período de estiagem, a COGERH aplica desde fevereiro de 2017 a
Tarifa de Contingência na forma do Encargo Hídrico Emergencial. Essa tarifa extraordinária tem o
objetivo de compensar o aumento dos custos com o gerenciamento dos recursos hídricos relativos a
esse período, sendo direcionada ao setor industrial de produção termoelétrica, localizado na Região
Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Aos
Acionistas e Administradores da 
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH 

Opinião

Examinamos  as  demonstrações  contábeis  da  Companhia  de  Gestão  dos  Recursos  Hídricos  -
COGERH (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as
respectivas demonstrações do resultado, 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.  

1 Esse percentual inclui o valor corresponde ao Encargo Hídrico Emergencial – EHE.



Em nossa  opinião,  as  demonstrações  contábeis  acima referidas  apresentam adequadamente,  em
todos  os  aspectos  relevantes,  a  posição  patrimonial  e  financeira  da  Companhia  de  Gestão  dos
Recursos Hídricos - COGERH em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,  estão descritas na seção a seguir,
intitulada  “Responsabilidades  do  auditor  pela  auditoria  das  demonstrações  contábeis”.  Somos
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,  e cumprimos com as demais responsabilidades éticas  de acordo com
essas  normas.  Acreditamos  que  a  evidência  de  auditoria  obtida  é  suficiente  e  apropriada  para
fundamentar nossa opinião com ressalva. 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório  da  Administração.  Nossa  opinião  sobre  as  demonstrações  contábeis  não  abrange  o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos  que  há  distorção  relevante  no  Relatório  da  Administração  somos  requeridos  a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.



Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração  é  responsável  pela  elaboração  e  adequada  apresentação  das  demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou  como necessários  para  permitir  a  elaboração  de  demonstrações  contábeis  livres  de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na  elaboração  das  demonstrações  contábeis,  a  administração  é  responsável  pela  avaliação  da
capacidade  da  Companhia  em  continuar  operando,  divulgando,  quando  aplicável,  os  assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir  relatório  de  auditoria  contendo  nossa  opinião.  Segurança  razoável  é  um  alto  nível  de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais  de  auditoria  sempre  detectam  as  eventuais  distorções  relevantes  existentes.  As
distorções  podem  ser  decorrentes  de  fraude  ou  erro  e  são  consideradas  relevantes  quando,
individualmente  ou  em  conjunto,  possam  influenciar,  dentro  de  uma  perspectiva  razoável,  as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:

 Identificamos  e  avaliamos  os  riscos  de  distorção  relevante  nas  demonstrações  contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria  em resposta  a  tais  riscos,  bem como obtemos  evidência  de  auditoria  apropriada  e
suficiente  para  fundamentar  nossa  opinião.  O  risco  de  não  detecção  de  distorção  relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

 Obtemos  entendimento  dos  controles  internos  relevantes  para  a  auditoria  para  planejarmos
procedimentos  de  auditoria  apropriados  às  circunstâncias,  mas,  não,  com  o  objetivo  de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

 Avaliamos  a  adequação  das  políticas  contábeis  utilizadas  e  a  razoabilidade  das  estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

 Concluímos sobre a adequação do  uso,  pela administração, da base contábil  de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de  continuidade  operacional  da  Companhia.  Se  concluirmos  que  existe  incerteza  relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações  contábeis  ou  incluir  modificação  em nossa  opinião,  se  as  divulgações  forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data



de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
manter em continuidade operacional.

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado,  da  época  da  auditoria  e  das  constatações  significativas  de  auditoria,  inclusive  as
eventuais  deficiências  significativas  nos  controles  internos  que  identificamos  durante  nossos
trabalhos.

Fortaleza (CE), 12 de abril de 2019
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