
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Acionistas e Administradores da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA
Belo Horizonte - MG

1. Examinamos  o  balanço  patrimonial  da  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -  COPASA
levantado em 31 de dezembro de 2003 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela
data,  elaborados  sob  a  responsabilidade  de  sua  administração.  Nossa  responsabilidade  é  a  de
expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 

2. Exceto  quanto  ao  descrito  no  parágrafo  3,  nosso  exame foi  conduzido de  acordo com  as  normas
brasileiras de auditoria e compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos
saldos,  o volume das transações e o sistema contábil  e de controles internos da Companhia;  (b)  a
constatação,  com  base  em  testes,  das  evidências  e  dos  registros  que  suportam  os  valores  e  as
informações  contábeis  divulgados;  e (c)  a avaliação das práticas e das estimativas contábeis  mais
representativas  adotadas  pela  administração  da  Companhia,  bem  como  da  apresentação  das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3. Conforme descrito na nota explicativa nº. 20, a Companhia apresenta, em 31 de dezembro de 2003,
saldos  a  receber  e  a  pagar  junto  ao  Estado  de  Minas  Gerais.  Referidos  valores  são  objeto  de
negociação para sua liquidação financeira de acordo com o Decreto nº. 43.440 do Governo do Estado
de Minas Gerais, publicado em 18 de julho de 2003. Cálculos preliminares indicam que, adotando-se as
premissas de atualização monetária que estão em fase de definição para esses débitos e créditos, os
mesmos apresentariam os montantes aproximados de R$80.830 mil para o ativo (saldo contábil de R$
57.718 mil,  cuja  diferença positiva,  por  conservadorismo,  a Companhia  decidiu  não registrar)  e  R$
80.267 mil para o passivo (já registrado nos livros da Companhia) o que indicaria um equilíbrio financeiro
no referido acordo. O desfecho desta negociação e seus efeitos sobre as demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2003, inclusive aqueles decorrentes da forma a ser definida para a atualização
monetária dos ativos e passivos envolvidos,  dependerão dos termos finais do referido “encontro de
contas”.

4. Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos, se houver, que poderiam advir do assunto comentado no
parágrafo 3, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes,  a posição patrimonial  e financeira da Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - COPASA em 31 de dezembro de 2003, o resultado de suas operações, as mutações de
seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes ao exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

5. Conforme mencionado na nota explicativa nº. 13, a partir de 20 de setembro de 1989, a Companhia
passou a ser contribuinte em regime especial do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços -
ICMS relativamente ao fornecimento de água tratada. De acordo com a opinião de seus assessores
jurídicos, baseada no Decreto Estadual nº. 38.104/96 e nos pronunciamentos da Secretaria da Fazenda
do Estado de Minas Gerais, a referida cobrança necessitaria de lei específica. Até o presente momento,
não há nenhuma definição por parte do Poder Executivo exigindo a cobrança do referido imposto, bem
como este não é parte integrante do cálculo tarifário da Companhia, o qual é promulgado pelo Estado de
Minas Gerais.  Conseqüentemente  o  referido  imposto  não  vem sendo cobrado dos  consumidores  e
tampouco repassado ao Governo Estadual.



6. As  demonstrações  financeiras  correspondentes  ao  exercício  findo  31  de  dezembro  de  2002,
apresentadas para fins de comparação, foram por nós examinadas e nosso parecer, datado de 25 de
março de 2003, continha limitação de escopo decorrente da existência de diferenças não conciliadas
entre os controles das contas a receber do Departamento Comercial e os saldos contábeis da rubrica
contas a receber de clientes, além de parágrafos de ênfase referentes a (i) procedimento de encontro de
contas em curso com a Prefeitura do Município de Belo Horizonte, (ii) definição dos termos do convênio
de  cooperação   com  a  Prefeitura  do  Município  de  Belo  Horizonte,  garantindo  a  continuidade  da
prestação de serviços por mais 30 anos e afastando a incerteza quanto à cobrança de imposto sobre
serviços de qualquer natureza sobre a prestação de serviços da Companhia, e (iii) o assunto comentado
no parágrafo 5 acima.

Belo Horizonte, 10 de março de 2004

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Walmir Bolgheroni
Auditores Independentes Contador
CRC-2SP 011.609/O-8 S/MG CRC-SP 139.601/O-9 S/MG



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA, em conformidade
com  o  art.  28  do  Estatuto  Social  da  Companhia  e  com  o  disposto  na  Lei  n.º  6.404/76,  examinou  as
demonstrações  financeiras,  a  proposta  de  distribuição  de  dividendos  da  Companhia  e  os  demais
demonstrativos elaborados pela e a pedido da COPASA, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de
2003.

Com  base  nos  documentos  examinados,  nos  esclarecimentos  prestados  pelos  representantes  da
Companhia,  e  pelo  representante  da  Deloitte  Touche  Tohmatsu,  os  membros  do  Conselho,  abaixo
assinados, concluíram que as referidas demonstrações financeiras expressam adequadamente a situação
financeira e patrimonial da Companhia.

Em  consonância  com  o  disposto  no  art.  163  da  Lei  nº.  6.404/76,  opinaram  favoravelmente  quanto  à
aprovação dos referidos documentos na Assembléia Geral  Ordinária de acionistas da COMPANHIA DE
SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA, que será realizada até o dia 30 de abril de 2004.

Belo Horizonte, 26 de março de 2004.

Francisco Eduardo de Queiroz Cançado
Conselheiro Fiscal

José Carlos Matuck 
Conselheiro Fiscal

Paulo Elisiário Nunes
Conselheiro Fiscal


