
RELATÓRIO ANUAL
EXERCÍCIO DE 2003



Senhores Acionistas,

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, Sociedade de Economia Mista,
controlada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, leva à apreciação de V. Sas. o seu relatório de
atividades  referente  ao  exercício  de  2003,  contendo  o  balanço  patrimonial,  a  demonstração  de
resultados, a demonstração de origens e aplicações dos recursos e a demonstração das mutações do
patrimônio líquido, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes.
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1 – INTRODUÇÃO

COPASA, engajada nas diretrizes de Governo, assumiu um papel decisivo na retomada do
desenvolvimento  econômico  e  social  dos  mineiros  ao  ousar  com  responsabilidade,  buscar
oportunidades e promover um choque de gestão, com medidas abrangentes de ordem institucional e
operacional. 

O  exercício  de  2003  caracterizou-se  por  um  amplo  processo  de  mudanças.  Foi
implementado um audacioso Plano de Ação, desenvolvido a partir de documentos elaborados pela
Comissão  de  Transição  –  Governo  Aécio  Neves  e  de  trabalhos  realizados  por  funcionários  da
empresa,  que  passou  a  ser  um  instrumento  de  compromisso  dos  empregados  na  busca  da
excelência. Foram 31 ações com responsabilidades, etapas, prazos finais, atores e indicadores para
acompanhamento, dentre elas destacam-se o Planejamento Estratégico e o Programa Plurianual de
Investimentos, abrangendo o período 2003/2006. 

O  trabalho  já  começou  e os resultados evidenciam-se como  importantes  passos para  a
conquista maior: “Ser a melhor empresa de saneamento do Brasil”.

Planejamento Estratégico

Primeira  das 31 ações previstas no Plano de Ação 2003,  o Planejamento Estratégico foi
desenvolvido  de maneira  participativa,  envolvendo  cerca de 1.250 pessoas entre  parlamentares,
secretários estaduais e municipais, promotores, representantes de instituições financeiras, da área
ambiental, de comitês de bacias hidrográficas, de órgãos de defesa do consumidor, além de gerentes
e funcionários da COPASA e de 252 prefeitos das diversas regiões do Estado. Foram realizados 7
fóruns  regionais  e,  nesses eventos,  mais  de  700  sugestões  foram  recebidas,  sistematizadas  e
discutidas,  culminando  na  versão  final  do  documento,  aprovado  em  16  de  junho  de  2003  pela
Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  e  pelo  Conselho  de
Administração da COPASA.

Assim, definiu-se a visão de futuro da empresa – “Ser a melhor empresa de saneamento do
Brasil” –, sua missão e os seguintes objetivos estratégicos a serem perseguidos nos próximos anos:

 Manter elevado o nível de satisfação dos clientes;
 Assegurar a qualidade de seus produtos e serviços;
 Expandir a cobertura dos serviços prestados;
 Atuar de forma a preservar o meio ambiente e os recursos hídricos;
 Influenciar nas decisões de fóruns do setor de saneamento;
 Diversificar seus produtos e serviços;
 Buscar o permanente desenvolvimento organizacional, tecnológico e de recursos humanos;
 Renovar as concessões vincendas;
 Obter o reconhecimento nacional e internacional como empresa pública estadual de

excelência;
 Garantir o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. 
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OUTRAS AÇÕES

Dentre as ações previstas no Plano de Ação, 17 foram concluídas em 2003. São elas:

- Estabelecer diretrizes e procedimentos para renovação de concessões vincendas e captação de
novas;

- reavaliar o modelo tarifário, com a criação de um novo regulamento de serviços;
- viabilizar a estruturação de fontes adicionais de recursos para investimentos;
- estabelecer critérios para a aplicação de recursos de investimentos;
- ampliar e melhorar o relacionamento com os clientes;
- implantar um sistema de avaliação de desempenho institucional;
- elaborar um programa de comunicação institucional e mercadológico;
- estabelecer um programa de redução de perdas de água;
- consolidar e intensificar atividades voltadas à proteção dos mananciais;
- aperfeiçoar o controle de qualidade das águas e de esgotos;
- aprimorar o gerenciamento técnico de obras e serviços;
- elaborar programa de redução do índice de inadimplência;
- promover o reajuste tarifário;
- implantar um programa de redução de despesas e aumento de receitas;
- aperfeiçoar o plano de carreiras, cargos e salários;
- elaborar programa de segurança patrimonial;
- aperfeiçoar o programa de capacitação de recursos humanos. 

As outras ações previstas foram iniciadas em 2003 e serão concluídas em 2004.
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2 – ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Como principal  agente  promotor  do saneamento  básico em  Minas  Gerais  e tendo como
missão "ser provedora de soluções em saneamento mediante a cooperação técnica e a prestação de
serviços públicos de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida, das condições ambientais e do desenvolvimento econômico-social", as ações
da COPASA no exercício de 2003 foram direcionadas ao alcance dos seus objetivos estratégicos.

Em consonância com sua missão institucional de participar do processo de desenvolvimento
econômico e social  do Estado, a COPASA não só ampliou e assegurou o atendimento nas áreas
onde já atuava como também expandiu seu mercado, iniciando a operação de serviços em novas
localidades. Ao final de 2003, a empresa detinha a concessão para prestação de serviços de água
em cerca de 70% dos municípios do Estado e em 16% para esgotamento sanitário. Tudo isto dentro
do objetivo de estender até 2006 nas localidades com concessão a cobertura com serviços de água a
100% da população e a cobertura com coleta de esgotos a 95% da população.

A COPASA tem 47 concessões de sedes municipais vencendo em 2004 e 70 em 2005 e, por
isso,  deu  prioridade  absoluta  a  esse  tema.  Várias  concessões  foram  renovadas  em  2003,
destacando-se as das localidades de Divinópolis, João Pinheiro (que além de renovar a concessão
de  água,  transferiu  a  concessão  de  esgoto  para  a  COPASA),  Alfenas  (também  transferiu  a
concessão  de  esgoto)  e  Corinto.  Além  disso,  Canápolis  e  Cássia  tiveram  suas  concessões
prorrogadas e Coronel Fabriciano teve a sua concessão renovada antecipadamente.

Em destaque, os 593 municípios onde a COPASA tem concessão
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Abastecimento de água.

Em  2003,  a  população atendida  pela  empresa com  serviços  de  abastecimento  de água
aumentou em 1,97%, atingindo cerca de 10,6 milhões de habitantes, ou 56,5% da população total do
Estado.  O percentual  de cobertura nas localidades atendidas pela COPASA chegou a 96,7% da
população. Com isso, o volume faturado de água foi  de quase 620 milhões de m3 e o número de
localidades operadas passou de 743 em dezembro/2002 para 757 em dezembro/2003. 

Para expansão no atendimento, houve acréscimo de 56 mil ligações de água, sendo 5,7 mil
ligações referentes ao início de operação de sistemas de água em 14 novas localidades. O aumento
no quadro de usuários dos serviços implicou ainda em ampliação de quase 1,1 mil km de redes de
água.

Quadro I
Dados Gerais de Atendimento com Abastecimento de Água

2002 e 2003

Itens Unidades Dez/02 Dez/03

Municípios com Concessão (1) número 593 593

Municípios com Operação (2) número 551 556

Localidades com Concessão número 967 971

Localidades Operadas número 743 757

População Atendida mil habitantes 10.403 10.608

Ligações Faturadas mil unidades 2.710 2.766

Extensão de Rede km 34.487 35.577

Volume Faturado de Água 1.000 m³/ano 613.861 619.515

Volume Produzido de Água 1.000 m³/ano 822.560 824.172
(1) – Total de municípios onde a empresa detém qualquer concessão: sedes, vilas, povoados ou outros
(2) – Total de municípios onde a empresa detém qualquer operação: sedes, vilas, povoados ou outros

Esgotamento sanitário

A  população  atendida  pela  empresa  com  esgotamento  sanitário  atingiu  4,9  milhões  de
pessoas em dezembro/2003, com aumento de 114 mil pessoas em relação ao ano anterior, atingindo
80,8% da população das cidades atendidas pela empresa. 

Com a expansão no atendimento o estoque de ligações de esgoto aumentou em 33,9 mil
ligações, 1,5 mil decorrentes da expansão do mercado com o atendimento das sedes municipais de
Carvalhos, João Pinheiro, Santana do Paraíso e do bairro de Colônia do Marçal do município de São
João Del Rei. Foram implantados 439 km de novas redes coletoras. O volume faturado de esgotos
atingiu 298,5 milhões de m3, com crescimento de 2,8% em relação ao ano anterior.
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Quadro II
Dados Gerais de Atendimento com Esgotamento Sanitário

2002 e 2003

Itens Unidades dez/02 dez/03

Municípios com Concessão (1) número 138 141

Municípios com Operação (2) número 63 67

Localidades com Concessão número 253 260

Localidades Operadas número 84 88

População Atendida mil habitantes 4.823 4.937

Ligações Faturadas mil unidades 1.118 1.152

Extensão de Rede km 9.936 10.375

Volume Faturado de Esgoto 1.000 m³/ano 290.502 298.545

Volume Tratado de Esgoto (3) 1.000 m³/ano 56.102 55.166
(1) - Total de municípios onde a empresa detém qualquer concessão: sedes, vilas, povoados ou outros
(2) - Total de municípios onde a empresa detém qualquer operação: sedes, vilas, povoados ou outros
(3) - O volume tratado de esgotos apresentou uma pequena redução. Isso deveu-se a problemas de
rompimento  de um interceptor  que leva  esgotos para a Estação de Tratamento de Esgotos do
Ribeirão  Arrudas,  na Região Metropolitana de Belo  Horizonte,  a maior  ETE  em operação pela
empresa. Este interceptor ficou fora de operação de janeiro a outubro de 2003 em virtude das
fortes chuvas que provocaram problemas na galeria  do Ribeirão Arrudas e na própria  Av.  dos
Andradas. 

3 – INDICADORES DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL
Um dos destaques na busca contínua da melhoria de seu desempenho institucional e maior

eficiência  na prestação dos seus serviços  foi  a implementação  da Gratificação  de Desempenho
Institucional,  sistema  de  avaliação  que  possui  relação  direta  com  os  objetivos  estratégicos  da
empresa. Assim, os empregados estão tendo uma remuneração variável de acordo com o resultado
efetivo alcançado pelas unidades de trabalho em relação às metas estabelecidas. 

O quadro a seguir apresenta os indicadores utilizados em 2003 para a GDI e sua evolução. 

Quadro III 
Evolução dos Indicadores da GDI

Indicador O Que Mede Unidade Mai/03 Dez/03
Sentido

do
Indicador

QUAG Qualidade da Água % 75,08 81,11 

FRAN Freqüência da Análise % 1,25 52,12 

PDIA Perdas na Distribuição de Água m³/econ/mês 7,11 7,08 

MGCF Margem de Contribuição Financeira R$/econ 5,52 6,85 

EVRE Economias Vincendas Renovadas nº 32,60 60,89 

PINA Percentual de Inadimplência entre 90 e 360 dias % 4,17 3,19 

RCVE Recuperação de créditos vencidos acima de 360 dias % 0,00 3,88 

Legenda: Quanto maior melhor
Quanto menor melhor
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A  qualidade  da  água  (QUAG)  e  a  freqüência  de  análise  (FRAN),  indicadores  também
associados ao objetivo estratégico de “Assegurar a qualidade de seus produtos e serviços”, passaram
de 75,08% e 1,25% em maio/2003 para 81,11% e 52,12%, respectivamente, em dezembro/2003, um
bom exemplo do que estes indicadores representam para a melhoria dos serviços.  

Ações com foco em perdas medidas pelo PDIA – Perdas da Distribuição de Água - foram
detalhadas no programa de redução de perdas na distribuição de água elaborado pela COPASA,
com os objetivos de melhorar a eficiência dos serviços prestados, aumentar a receita,  reduzir  os
custos operacionais e, ainda, aumentar a oferta de água, sem alterar as retiradas dos mananciais.
Para tanto, a empresa está padronizando procedimentos em todas as unidades com foco na redução
de perdas, como: treinamento de pessoal, troca de tubulação, padrão de manutenção, aumento de
macro  e  micromedição,  conscientização  do uso racional  da água  pelos  usuários,  etc.  As ações
implementadas já se refletiram nos indicadores de perdas, que apresentaram sensível melhora em
2003. O índice de perda faturada apresentou redução de 2,47%, chegando à média de 24,8%. A
perda na distribuição de água baixou 0,03m3/eco/mês atingindo 7,08 m3/econ/mês em 2003, o que
possibilitou que o atendimento da demanda decorrente da expansão da empresa exigisse incremento
de apenas 0,20% no volume distribuído de água.

Pelo indicador MGCF – Margem de Contribuição Financeira – é avaliada a contribuição das
unidades para o desempenho financeiro da empresa como um todo. Destaca-se aqui o resultado das
ações de redução de despesas e aumento de receitas. Outra das ações previstas no Plano de Ação
2003, altamente estratégica para a COPASA, é a redução do índice de inadimplência, medido pelos
indicadores  de  desempenho:  PINA  –  Percentual  de  Inadimplência  e  RCVE  –  Recuperação  de
Créditos Vencidos.  Nesse sentido,  o  desempenho também  melhorou,  tendo o  indicador  para os
períodos entre 90 e 360 dias apresentado a expressiva redução de 23,50%, fechando o exercício em
3,19%. Várias ações foram realizadas para obtenção deste resultado, destacando-se:

- instituição de cobrança de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora “pro rata tempore”
para contas em atraso, desestimulando o atraso e a inadimplência;

- suspensão de  repasse de  recursos  de  qualquer  natureza  a  órgãos  e  entidades  públicas  e
privadas que estavam em débito com a COPASA;

- envio de ofícios à prefeituras inadimplentes propondo a negociação da dívida; 
- instituição de dois novos avisos de débitos;
- desenvolvimento  de um sistema que aponta os índices de débitos por  ramo  de atividade  e

categoria de usuário – residencial,  comercial  ou industrial  – que facilita  a implementação de
medidas específicas de cobrança, entre outras. 

Além disso, foram efetivados 98  parcelamentos de débitos no valor global R$ 28,7 milhões e
iniciada a negociação de outros R$ 22,4 milhões junto a 197 municípios.

Também altamente estratégica para a empresa, a ação ligada à renovação de concessões é
avaliada pelo EVRE – Economias Vincendas Renovadas.

No  quadro  a  seguir  destacam-se  outros  indicadores  de  desempenho  utilizados  pela
COPASA. 
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Quadro IV
Indicadores de Desempenho

2002 e 2003

ITENS Unidades 2002 2003

1-Empregados nº 10.075 10.123

2-Empregados/ligações emp/1.000 ligações 2,63 2,58

3-Volume Faturado

Água 1.000 m³/ano 613.861 619.515

Esgoto 1.000 m³/ano 290.502 298.545

Total 1.000 m³/ano 904.363 918.060

4-Volume Produzido 1.000 m³/ano 822.560 824.172

5-Índice de Hidrometração % 99,83 99,92

6-Índice de Macromedição % 89,79 94,53
7-Índice de Perdas Faturadas (1) % 25,50 24,80

(1) - Média Anual

O índice  de hidrometração  das ligações atingiu  99,92% em dezembro/2003,  o  maior  da
história da empresa,  significando que de um total  de 2,77 milhões de ligações de água,  apenas
pouco mais de 2,0 mil  não possuem hidrômetros instalados. Também o índice de macromedição
apresentou aumento, passando de 89,79% em dezembro/2002 para 94,53% em dezembro/2003.

A  produtividade  de  pessoal,  medida  pela  relação  empregados/ligações  (água  +  esgoto),
também apresentou melhora em 2003, passando de 2,63 emp/ligações em dezembro/2002 para 2,58
emp/ligações em dezembro/2003.

4 – QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Visando  alcançar  seus  objetivos  estratégicos,  a  COPASA  vem  procurando  melhorar  a
qualidade no atendimento dos serviços, realizando ações com foco na satisfação dos clientes, das
comunidades,  dos  empregados  e  acionistas,  objetivando  melhorar  os  processos  e  atividades  e
conseqüentemente seu desempenho institucional.

Como resultado desses esforços, a COPASA foi  um dos destaques do Prêmio Nacional de
Qualidade em Saneamento – PNQS,  instituído pela  Abes -  Associação Brasileira  de Engenharia
Sanitária, tendo recebido outras premiações de destaque ao longo do ano. As principais foram:

-  Prêmio Abes – Associação Brasileira  de Engenharia Sanitária – A COPASA,  recordista deste
prêmio,  foi  mais uma vez a grande vencedora. Levou três dos seis troféus do nível  I,  sendo:
sistemas  de  abastecimento  de  água  dos  municípios  de  Virgem  da  Lapa  e  Taipé,  na  região
Nordeste do Estado, e de Botelhos, no Sul de Minas.

- PMQ - A COPASA foi também a única empresa do estado classificada na faixa Ouro do Prêmio
Mineiro de Qualidade, criado pelo Governo do Estado com o objetivo de oferecer exemplos de
boas práticas de gestão em Minas. 

- Furnas Ouro Azul - Desenvolvido pelos jornais Estado de Minas e Correio Brasiliense, além dos
demais veículos de comunicação dos Associados, o prêmio destaca as iniciativas da comunidade
e das empresas para preservar  a água e tem como destaque a escolha dos premiados pela
Internet, em votação direta. 

-  Aberje  –  Destaca-se  ainda  o  prêmio  da  Associação  Brasileira  de  Comunicação  Empresarial
(Aberje) pela produção do melhor vídeo brasileiro de comunicação externa. 
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Visando verificar  o atual  nível  de satisfação de seus clientes,  a COPASA contratou uma
pesquisa de opinião pública, concluída no 2º semestre de 2003 pelo Instituto Vox Populi, abrangendo
os aspectos serviços,  pressão da água que chega nas residências,  capacidade dos funcionários,
qualidade da água. Esta pesquisa detalhou o que pensam os clientes da COPASA sobre os serviços
prestados  e  outros  aspectos  ligados  à  sua  atuação  e  mostrou  que  80%  dos  clientes  estão
permanentemente  satisfeitos  com a empresa,  mesmo  percentual  de clientes com alto  índice  de
fidelidade, enquanto 95% sabem que a COPASA é a responsável pela prestação dos serviços em
sua área de cobertura.

Para garantir a qualidade da água e dos esgotos coletados, atender à legislação sanitária e,
por tudo isso, conquistar a confiança dos clientes, a COPASA elaborou o Programa de Controle de
Qualidade das Águas e Esgotos.  

Para atender aos padrões internacionais de qualidade da água,  o Laboratório  Central  da
COPASA recebeu, em 2003, o certificado ISO 9001/2000, que confirma a certificação recebida há
três anos. O mesmo ocorreu com a Agência de Atendimento e o Sistema de Atendimento Integrado –
SATI, de Araxá, reconhecidos em 2002.

Além  dessa  estrutura  laboratorial  que  atinge  todo  o  Estado,  a  COPASA  viabilizou
investimentos para estender aos laboratórios no interior do Estado o padrão de qualidade atingido
pelo Laboratório Central, no valor de R$ 12 milhões nos próximos dois anos, incluindo a aquisição de
equipamentos, construção de laboratórios em outras regiões e treinamentos, dentre outras ações. 

A  preocupação  da  COPASA  envolve  ainda  ações  relativas,  desde  preservação  e
manutenção dos mananciais até o lançamento de efluentes, passando pelo tratamento e distribuição
da água e pela coleta e tratamento do esgoto.

5 – QUALIDADE DO ATENDIMENTO

Manter  elevado  o  nível  de  satisfação  dos  clientes  é  o  primeiro  objetivo  estratégico  da
COPASA, com várias ações sendo adotadas para aperfeiçoar o atendimento aos clientes e elevar
seu nível  de  satisfação.  Destacam-se,  primeiramente,  os  investimentos  para  a  modernização  e
padronização das agências de atendimento e abertura de 12 novas agências, visando proporcionar
mais conforto, segurança e funcionalidade aos clientes. Ainda com esse propósito, a empresa iniciou
em 2003 os estudos para o atendimento por meio do sistema 195 para todas as localidades servidas
pela COPASA.

O Programa de Infra-Estrutura Computacional, implantado em 2003, já permitiu a instalação
de 440 novos computadores, a substituição de 580 modelos ultrapassados tecnologicamente e a
interligação em rede de mais 150 localidades atendidas pela empresa que não contavam com este
serviço.  Em sintonia  com essa posição,  os serviços prestados pela  “Agência  Virtual”  na Internet
foram ampliados, oferecendo maior variedade de opções para os clientes. 

A  “home  page”  da  COPASA  passou  por  uma  reformulação  completa,  tornando-se mais
interativa,  funcional  e com informações de interesse dos clientes quanto aos aspectos comercial,
institucional e educativo. 

Os serviços de atendimento pró-ativo foram ampliados, com a modernização do programa
que permite a realização de trabalhos educativos ligados ao uso racional da água em condomínios,
escolas, órgãos públicos e empresas, dentre outros. Ainda voltada para a orientação dos clientes, já
foram produzidas diversas cartilhas com informações básicas e temas de interesse geral. 

Para  acompanhamento  dos  resultados  de  cada  ação,  foi  implantado  um  sistema  de
avaliação permanente dos serviços executados e do atendimento das agências. 

A  COPASA  adotou  também  um  novo  modelo  de  conta,  com  o  objetivo  de  melhorar  a
qualidade e aumentar a transparência das informações de interesse público e do cliente, prestando,
ainda, um serviço a toda sociedade, ao disponibilizar, no verso, um espaço para fotos e informações
sobre pessoas desaparecidas em Minas Gerais. 
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6 – POLÍTICA GERENCIAL E DE RECURSOS HUMANOS

Ciente da importância de melhorar o nível de capacitação de seu pessoal, a COPASA tem
investido  na formação,  capacitação,  especialização  e  desenvolvimento  de  competências  do  seu
corpo técnico, gerencial e administrativo. 

Em 2003, teve início um programa de capacitação que contará com um investimento total de
cerca de R$ 5 milhões até 2004. Este programa abrangerá não só a capacitação do corpo gerencial
mas também cursos de nível técnico, bem como a realização de eventos externos e internos.

O  plano  de  carreiras,  cargos  e  salários  da  COPASA  também  foi  ajustado  às  novas
necessidades da empresa.  Destacam-se alterações referentes às regras para as movimentações
funcionais internas dentro do cargo pelos processos de promoção, transferência e seleção interna.
Com regras claras e definidas, também os cargos de gerentes estão sendo ocupados por meio de
seleção interna. Em 2003, 24 postos foram preenchidos desta forma.

A Direção da COPASA, atenta à necessidade de participar do dia-a-dia da empresa em todo
o Estado, estabeleceu a Reunião Itinerante de Diretoria, com o objetivo de discutir e analisar, junto
de todos os diretores, superintendentes e gerentes de divisões e de distritos, o conjunto de ações da
companhia.  Esta  sistemática  vem  permitindo  uma  valiosa  troca  de  informações.  Os  primeiros
distritos  a  receberem  a  visita  foram  Ubá e Pouso Alegre,  em  novembro  e  dezembro  de  2003,
respectivamente. 

7 – DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E APOIO LOGÍSTICO

Pregão. Rapidez e economia.
Implementada pela atual gestão, esta modalidade de licitação tornou o processo de aquisição de
bens e serviços comuns mais rápido e mais barato. Agora, ganha a oferta quem oferece o menor
preço. A primeira experiência de valor foi a compra de computadores e periféricos da primeira fase
do programa de modernização do parque de informática da COPASA. Em todo o processo, investiu-
se apenas 40 dias. O preço final ficou em R$ 8,69 milhões, uma economia superior a R$ 1 milhão. 

Segurança Patrimonial.
O  Programa  de  Segurança  Patrimonial  da  COPASA  foi  concluído  em  outubro  de  2003.  Sua
implantação será finalizada em 18 meses e exigirá investimentos de R$ 6,2 milhões. O programa foi
desenvolvido com o apoio de especialistas em segurança e vigilância do setor privado, da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, tendo como principal objetivo proteger a
integridade das instalações e das atividades da empresa. Além de garantir a segurança e a qualidade
na prestação dos serviços, o programa permite controle mais eficaz de um dos maiores patrimônios
ambientais de Minas Gerais, os mais de 30 mil  hectares de áreas de preservação que a empresa
mantém em alguns de seus principais mananciais da região metropolitana e no interior.

Nova frota de veículos.
Agilizar o atendimento dos serviços operacionais e reduzir custos de operação e manutenção dos
veículos da COPASA são os principais objetivos da renovação da frota da empresa, hoje a mais
nova entre todas as companhias estaduais de saneamento, com uma média de 2 anos. No total,
estão sendo investidos R$ 38 milhões. Destes, R$ 16,5 milhões deverão ser recuperados com os
leilões da frota antiga. A expectativa é economizar R$ 3,2 milhões ao ano com a redução de gastos
de manutenção e R$ 2,4 milhões ao ano com a redução no consumo de combustíveis. Até novembro
de 2003, a idade média  dos veículos da frota  da COPASA era de 12,5 anos, o que colocava  a
Companhia em 18º lugar entre as 24 empresas estaduais de saneamento existentes no Brasil. 
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8 – INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Informatização.
Para agilizar ainda mais o atendimento aos clientes, melhorar os processos gerenciais com ganhos
de produtividade dos serviços executados, reduzir  os custos de manutenção dos equipamentos e
aumentar a capacidade de suporte a novos “softwares”, a COPASA ampliou em 250% o investimento
em informática no exercício de 2003.

O Programa de Infra-estrutura Computacional, iniciado em outubro de 2003, ao final da 1ª etapa vai
permitir a expansão/substituição de 1800 micro computadores, 500 impressoras a laser e 100 a jato
de tinta, num total de investimentos de R$ 8,7 milhões.

Inovação na leitura de hidrômetros.
Uma inovação tecnológica desenvolvida pela COPASA proporcionará uma significativa agilidade na
leitura de hidrômetros e entrega da conta ao cliente,  fazendo da empresa a primeira no setor de
saneamento no Brasil a criar e utilizar esse avançado processo. 

O equipamento – que lê, registra o consumo, envia dados ao servidor central e imprime a conta –
está  em funcionamento  desde setembro  de 2003,  em projeto-piloto  no município  de Contagem,
abrangendo 166 mil unidades de consumo. A transmissão de dados empregará a moderna tecnologia
Global Packet Radio Service (GPRS) ou transmissão de dados por pacote em alta velocidade.  

Programa de comunicação. 
Construir  uma marca forte que seja um diferencial  competitivo  da COPASA e realizar ações que
facilitem  o  cumprimento  dos  objetivos  estratégicos  da  empresa  são  os  principais  desafios  do
Programa de Comunicação Institucional e Mercadológica, elaborado e implementado em 2003.

Além de trabalhar na construção de uma forte imagem institucional, a comunicação passa a ser um
instrumento facilitador da prestação dos serviços, realizando ações educativas que valorizam e dão
visibilidade  à  qualidade  destes  serviços,  incentivam  programas  de  preservação  dos  recursos
hídricos, facilitam a realização do grande volume de investimentos previstos para os próximos anos,
ajudam a reduzir a inadimplência, permitem a expansão dos negócios e melhoram o relacionamento
da empresa e seus empregados com a comunidade. 

9 – INVESTIMENTOS REALIZADOS

A COPASA elaborou o seu Programa de Investimentos para o período 2003/2006, levando
em conta os aspectos técnico, econômico-financeiro e social, prevendo aplicações no montante de
R$ 2,7 bilhões, de modo a garantir que toda a população nas localidades com concessão recebam
água tratada de qualidade. O programa prevê também investimentos para possibilitar o atingimento
de 95% de cobertura com coleta de esgotos nas áreas de concessão e a duplicação do percentual de
tratamento de esgotos de 27,7% em dezembro/2002, para 55,5% em dezembro/2006. 

Para atender às necessidades de investimentos em 2003, a COPASA contou basicamente
com recursos próprios, sendo que estruturou novas fontes de recursos, como assinatura de contrato
com o Unibanco para o lançamento de debêntures no valor de R$ 600 milhões, acesso aos recursos
do FGTS no valor de R$ 71,5 milhões e de R$ 12,6 milhões do PRODES – Programa Nacional de
Despoluição  de  Bacias  Hidrográficas,  dentre  outros,  de  modo  a  alavancar  este  Programa  de
Investimentos  em 2004.  Em 2003 a empresa iniciou  a intensificação  da elaboração de projetos
assinando contratos no valor de R$ 3 milhões cada, no total de R$ 24 milhões, com empresas de
estudos e projetos de engenharia, de modo a estar preparada para acessar estes financiamentos.
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Os investimentos realizados no exercício totalizaram R$ 192,7 milhões, sendo que cerca de
32% dos recursos aplicados pela empresa foram destinados à implantação, ampliação e melhoria
dos sistemas de abastecimento de água, no valor  de R$ 61,6 milhões.  A empresa deu também
atenção especial  à minimização do passivo ambiental  existente com foco nas ações voltadas ao
tratamento dos esgotos coletados, destacando-se as obras da Estação de Tratamento do Onça –
ETE Onça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, cujo início de operação está previsto para
2004, possibilitando o tratamento de 100% dos esgotos da capital, além de beneficiar também parte
da população do município de Contagem. Com efeito, os investimentos em esgotamento sanitário
totalizaram  R$  81,7  milhões,  correspondendo  a  42  %  do  total  investido.  Os  R$  49,3  milhões
restantes foram  aplicados em programas de melhoria  operacional,  desenvolvimento  empresarial,
bens de uso geral e outros.

Ainda em relação aos investimentos com foco no meio ambiente, destaca-se o Programa de
Proteção dos Mananciais aprovado no exercício, que pretende desenvolver ações integradas em 50
mananciais  selecionados  por  sua  importância  e  ameaças  que  enfrentam  no  momento,  visando
garantir a qualidade e a quantidade de água necessária ao adequado atendimento à população.

A empresa tem consolidado também um programa de educação ambiental – "Projeto Chuá",
com visitas de escolares às estações de tratamento de água, o qual contribui para um estreitamento
do relacionamento da empresa com as comunidades e para a sensibilização da importância de se
preservar  o meio  ambiente.  Em 2003, o programa envolveu  visitas com quase 52 mil  alunos de
cerca de 50 cidades do interior do Estado e de 8,2 mil  alunos  da  Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

10 – RESULTADOS DO EXERCÍCIO

O ano de 2003 sinaliza uma nova era na história da empresa, após 11 anos de contínuos
prejuízos e a absorção quase que integral de suas Reservas, o lucro auferido eliminou o risco de
uma redução de capital, já nesse exercício de 2003.

As ações implementadas na gestão atual  da COPASA,  além de eliminar  tal  risco,  o que
geraria sérios danos aos seus acionistas, propiciaram a consolidação de políticas que irão garantir a
sua sustentabilidade financeira e a geração dos recursos necessários aos investimentos previstos.
Dentre as ações que contribuíram para o resultado de 94 milhões de reais, destacam-se:

1 - ESTRATÉGICAS E DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

 Instituição do Planejamento como instrumento de Gestão;
 Implantação de Diretrizes para Renovação e Contratação de Novas Concessões;
 Reavaliação do Modelo Tarifário;
 Instituição de Sistema de Indicadores de Desempenho, com metas trimestrais; e
 Implantação de Remuneração Variável Vinculada aos Indicadores de Desempenho.

2 - OPERACIONAIS

 Implantação de Programa de Redução de Perdas de Água;
 Redução do Índice de Inadimplência; e
 Renovação da Frota de Veículos.

3 - ADMINISTRATIVAS

 Reequilíbrio Tarifário; e
 Instituição de Programa de Redução de Despesas e Aumento de Receitas.

Dentre estas ações o destaque ficou para a implantação da Gratificação de Desempenho
Institucional, que premia os empregados da empresa proporcionalmente aos resultados alcançados,
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garantindo  a  melhoria  constante  dos  resultados  econômico-financeiros,  bem  como  de  outros
indicadores operacionais.

Contribuiu, também, para o alcance desse resultado o ganho cambial oriundo da redução dos
saldos de financiamentos indexados ao dólar norte americano.

O  quadro  abaixo  apresenta  os  principais  números  do  Demonstrativo  do  Resultado  do
Exercício de 2003.

Quadro V
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

   Variação
Valores em Mil Reais 2003 2002 2001 2003/2002 2002/2001
Receita Operacional Bruta 1.168.396 914.530 852.078 28% 7%
( - ) Deduções (59.089) (36.949) (34.739) 60% 6%
Receita Operacional Líquida 1.109.307   877.581   817.339 26% 7%
( - )  Custos dos Serviços Prestados (554.497) (466.087) (418.035) 19% 11%
( - )  Despesas Comerciais (86.803) (84.583) (87.240) 3% 3%
( - )  Despesas Administrativas (233.686) (214.306) (189.310) 9% 13%
(+/-) Outras receitas (despesas) operacionais (9.122) 7.612 (4.056) 219% 287%
( - )  Despesas financeiras líquidas (75.454) (64.756) (63.845) 17% 1%
Lucro Operacional Antes das     
Variações Monetárias 149.745 55.461 54.853 170% 1%
( - )  Resultado das variações  monetárias e 
        cambiais (48.602) (143.849) (52.378) 66% 175%
Lucro (Prejuízo) Operacional 101.143 (88.388) 2.475 214% 3.671%
(+/-) Receitas (despesas) não operacionais 3.587 (1.562) (1.434) 329% 9%
Resultado Antes da Tributação 104.730 (89.950) 1.041 216%  8.740% 
( - ) Provisão p/ Imposto de Renda (8.202)           -       (6.607) n.m. n.m.
( - ) Provisão p/ Contribuição Social (2.412)           -   (1.619) n.m. n.m.
Resultado do Exercício 94.116 (89.950) (7.185) 205% 1.252%

10.1 – Receitas e Despesas10.1 – Receitas e Despesas

O  valor  da receita  operacional  bruta  realizada  em  2003 apresentou  um crescimento  de
R$ 253,8 milhões, ou 28% em relação ao valor  de 2002. O valor  da receita  operacional  líquida
realizada em 2003 apresentou um crescimento de R$ 231,7 milhões, ou 26% em relação ao valor de
2002. Esse aumento reflete a expansão no atendimento a novos usuários e o reequilíbrio tarifário
ocorrido  em março  de 2003 para recuperação do valor  das tarifas,  defasados desde 2002,  cuja
receita naquele ano evoluiu em apenas 7%, por expansão do atendimento.

No ano de 2003 o crescimento dos gastos operacionais totais  em relação a 2002 foi  de
R$ 110,0 milhões, ou 14%, bem abaixo do crescimento da receita operacional  líquida,  conforme
demonstrado no Quadro VI, a seguir. As principais variações foram as  seguintes:

 Pessoal: aumento de R$ 42,8 milhões, ou 12% de variação;
 Energia elétrica: aumento de R$ 29,1 milhões, ou 32% de variação;
 Parcela da arrecadação devida aos municípios de Belo Horizonte e Divinópolis: passou a vigorar

a partir de  2003  pelo   valor de   R$ 24,8 milhões;
 Depreciações e Amortizações: aumento de R$ 9,7 milhões, ou 7% de variação.
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O quadro abaixo apresenta os gastos operacionais do Exercício de 2003.

Quadro VI
GASTOS OPERACIONAIS

Valores em Mil Reais
2003 2002 2001 Variação

2003/2002 2002/2001
Custos dos serviços prestados 554.497 466.087 418.035 19% 11%
  Pessoal  162.796  145.148  129.957 12% 12%
  Material    47.730    39.577    35.115 21% 13%
  Energia elétrica  120.481    91.402    72.678 32% 26%
  Serviços    49.458    46.728    43.596 6% 7%
  Repasse tarifário a municípios    26.237      1.431           -   1733% n.m.
  Gastos gerais      4.629      3.706      3.216 25% 15%
  Depreciação./ Amortização  147.653  138.095  133.473 7% 3%
  Recuperação crédito Pasep  (4.487)           -             -   n.m. 0%
Despesas comerciais 86.803 84.583 87.240 3% 3%
  Pessoal    40.842    37.846    34.313 8% 10%
  Material      1.587      1.246      1.136 27% 10%
  Serviço de arrecadação    13.634    13.161    12.577 4% 5%
  Serviços diversos      7.719      6.642      5.166 16% 29%
  Gastos gerais      1.277         663         622 93% 7%
  Baixa créditos (PDD)    19.528    22.645    31.086 14% 27%
  Depreciação./ Amortização      2.217      2.381      2.340 7% 2%
Despesas Administrativas 233.686 214.306 189.310 9% 13%
  Pessoal  165.725  143.592  141.097 15% 2%
  Material      5.899      4.134      4.030 43% 3%
  Serviços diversos 33.151 38.514 38.010 14% 1%
  Gastos gerais      4.507      3.946      2.841 14% 39%
  Depreciação./ Amortização    24.404    24.121      3.332 1% 624%
Gastos operacionais totais 874.986 764.976 694.585 14% 10%

10.2 - Indicadores Financeiros

O esforço empreendido pela administração e por todos os empregados da COPASA com
suporte do Governo do Estado,  contribuiu  de forma significativa  para a melhora dos indicadores
financeiros no ano 2003.

O resultado abaixo apresentado demonstra a eficácia das diretrizes e das ações que  delas
se derivaram, já nesse primeiro ano de Governo.

Quadro VII
INDICADORES FINANCEIROS

INDICADOR 2003 2002 2001
  

Receita Operacional Líquida - R$ Mil 1.109.307 877.581 817.339 
Lucro (Prejuízo) Líquido - R$ Mil 94.116 (89.950) (7.185)
LAJIDA - R$ Mil 408.595 277.202 261.899 
Margem LAJIDA - % 36,8% 31,6% 32,0%
Dívida Total / LAJIDA 1,9 3,3 2,9 
Dívida Curto Prazo/Dívida Total - % 10,4% 15,1% 7,6%
Endividamento (Exigível / Ativo Total) - % 46% 48% 43%
Liquidez Corrente (R$)           0,77           0,52           0,80 
    

10.2.1 - LAJIDA (EBTIDA) e margem LAJIDA
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A geração de recursos operacionais (LAJIDA) no exercício de 2002 cresceu em relação ao
ano anterior em apenas 5,84%. Esse baixo crescimento foi  conseqüência da defasagem da tarifa,
cujo último reajuste tInha ocorrido em fevereiro de 2001.

O reequilíbio tarifário, juntamente com a implantação do Programa de Redução de Despesas
e Aumento de Receitas, favoreceram o crescimento da geração de recursos operacionais em 47,4%,
o que propiciou a evolução da margem LAJIDA em 16,5%. 

10.2.2 Endividamento Geral (sem juros sobre o capital próprio)

A defasagem tarifária  e o incremento  nos gastos,  principalmente aqueles decorrentes de
renovações onerosas de concessões com diversos municípios, comprometeram o endividamento da
empresa no ano de 2002, que evoluiu 11,6%, em comparação com o ano de 2001.

 No  ano  de  2003,  foram  pagas dívidas  contraídas  em  gestões anteriores  com  diversas
instituições  financeiras,  bem  como  junto  a  fornecedores  de  materiais  e  serviços.  O  índice  de
endividamento geral, após a exclusão dos juros sobre o capital próprio, baixou para o patamar de
46%, revertendo uma tendência de crescimento deste indicador.
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10.2.3 Dívida Total/LAJIDA

Este indicador afere o tamanho da dívida da empresa e sua capacidade de pagamento. No
caso da COPASA, o comportamento da relação Dívida Total/LAJIDA, no período de 2001 a 2003,
evidencia o sucesso das ações desenvolvidas ao longo do exercício.

A tendência de evolução dessa relação em 13,8% no período de 2001 a 2002 foi eficazmente
revertida no período de 2002 a 2003, alcançando uma redução de 42,4%.

10.2.4 Liquidez Corrente

O  índice  de  liquidez  corrente  que  mede  a  capacidade  da  empresa  em  satisfazer  suas
obrigações de curto prazo, evoluiu negativamente 35% no período de 2001 a 2002, enquanto que no
período de 2002 a 2003 cresceu 48%.

Ao se considerar que R$ 58 milhões registrados no passivo circulante não implicarão em
desembolso financeiro, por serem objeto de encontro de contas com o Estado de Minas Gerais, esse
índice apresentaria um crescimento de 78,8% no período de 2002 a 2003, passando para 0,93.

11 - CONCLUSÃO 

Pelos resultados alcançados em 2003, é de se esperar que a COPASA atinja rapidamente
sua visão de futuro – ser a melhor empresa de saneamento do Brasil – integrando-se aos esforços do
Governo do Estado de transformar Minas Gerais no melhor estado para se viver.
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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.
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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
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QUADRO 1

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E DE 2002
(Em milhares de  reais)

ATIVO 2003 2002

CIRCULANTE

Caixa e bancos 12.452 11.327 
Clientes 203.963 137.357 
Convênios 1.844 1.068 
Estoques de manutenção 19.768 14.940 
Despesas antecipadas 3.077 2.778 
Outros créditos a receber 9.525 10.428 

      Total do circulante 250.629 177.898 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Clientes  - 8.706 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 15.959  - 
Outros valores e bens 73.145 65.313 

      Total do realizável a longo prazo 89.104 74.019 

PERMANENTE

Investimentos 962 962 
Imobilizado 2.269.019 2.229.955 
Diferido 43.740 62.568 

      Total do permanente 2.313.721 2.293.485 

TOTAL DO ATIVO 2.653.454 2.545.402 
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QUADRO 1 (página 2)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E DE 2002
(Em milhares de  reais)

PASSIVO 2003 2002

CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos 80.668 136.799 
Empreiteiros 18.862 51.486 
Fornecedores 9.943 6.330 
Impostos, taxas e contribuições 14.975 35.025 
Provisão para férias 28.671 26.036 
Provisão para processos em litígio 10.809 5.550 
Juros sobre o capital próprio 49.597  - 
Outras obrigações 112.223 79.848 

      Total do circulante 325.748 341.074 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Empréstimos e financiamentos 698.422 768.962 
Adiantamento para futuro aumento de capital 311 301 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 15.959  - 
Outras obrigações 237.184 115.357 

      Total do exigível a longo prazo 951.876 884.620 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital social 1.310.562 1.310.562 
Reservas de capital 5.686 9.146 
Reservas de lucros 59.582  - 

      Total do patrimônio líquido 1.375.830 1.319.708 

TOTAL DO PASSIVO 2.653.454 2.545.402 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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QUADRO 2

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2003 E DE 2002

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação )
2003 2002

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Serviços de água 821.062 643.795 
Serviços de esgoto 347.334 270.735 

1.168.396 914.530 
Deduções: impostos e contribuições  (59.089)  (36.949)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.109.307 877.581 

Custo dos serviços prestados  (554.497)  (466.087)

LUCRO BRUTO 554.810 411.494 

Despesas comerciais  (86.803)  (84.583)
Despesas administrativas  (233.686)  (214.306)
Outras despesas operacionais  (24.158)  (10.428)
Outras receitas operacionais 15.036 18.040 

LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS 225.199 120.217 

Despesas financeiras  (78.610)  (75.495)
Receitas financeiras 3.156 10.739 
Juros sobre o capital próprio  (49.597)  - 

LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS 100.148 55.461 

RESULTADO DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
  DESPESAS DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
     De obrigações de longo prazo  (93.096)  (136.378)
     De obrigações de curto prazo  (12.684)  (17.219)
     Perdas cambiais por redução de ativos  (5.332) - 

 (111.112)  (153.597)
  RECEITAS DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
     De ativos realizáveis 4.466 9.748 
     Ganhos cambiais por redução de passivos 58.044 - 

62.510 9.748 
(48.602)  (143.849)

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL 51.546  (88.388)

RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS LÍQUIDAS 3.587  (1.562)

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 55.133  (89.950)
  Provisão para o imposto de renda (8.202) - 
  Provisão para contribuição social sobre o lucro líquido (2.412) - 

RESULTADO APÓS OS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 44.519  - 
REVERSÃO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 49.597  - 
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 94.116  (89.950)
Quantidade de ações em circulação no fim do exercício 15.625.559 15.625.559 
Lucro (prejuízo) líquido por ação (R$) 6,02  (5,76)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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QUADRO 3

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E DE 2002
 (Em milhares de reais )

Reservas de capital Reservas de lucros

Auxílios, Lucros Total do
Capital  doações e Reserva CM Ações  em Retenção (prejuízos) patrimônio
social subvenções especial tesouraria Total Legal de Lucros Total acumulados líquido

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 1.310.562 11.608 156.145  (90.322) 77.431 420 7.983 8.403  - 1.396.396 

Doações e subvenções  - 13.402  -  - 13.402  -  -  -  - 13.402 
Ajustes de exercícios anteriores  -  -  -  -  -  -  -  -  (140)  (140)
Reversão de reservas  -  -  (15.743)  - (15.743)  -  -  - 15.743  - 
Prejuízo do exercício  -  -  -  -  -  -  -  -  (89.950)  (89.950)
Absorção do prejuízo  -  (25.010)  (40.934)  - (65.944)  (420)  (7.983)  (8.403) 74.347  - 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 1.310.562  - 99.468 (90.322) 9.146  -  -  -  - 1.319.708 

Doações e subvenções  - 11.852  -  - 11.852  -  -  -  - 11.852 
Ajustes de exercícios anteriores  -  -  -  - -    -  -  -  (254)  (254)
Reversão de reservas  -  -  (15.317)  - (15.317)  -  -  - 15.317  - 
Alienação de ações em tesouraria  -  -  - 5 5  -  -  -  - 5 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  -  -  - 94.116 94.116 
Distribuição proposta
   . Reserva legal  -  -  -  -  - 4.706  - 4.706  (4.706)  - 
   . Juros sobre o capital próprio  -  -  -  -  -  -  -  -  (49.597)  (49.597)
   . Retenção de lucros  -  -  -  -  -  - 54.876 54.876       (54.876)  - 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 1.310.562 11.852 84.151  (90.317) 5.686 4.706 54.876 59.582  - 1.375.830 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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QUADRO 4 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS  E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E DE 2002
(Em milhares de reais)

2003 2002

ORIGENS DE RECURSOS

Das operações
  Lucro (prejuízo) líquido do exercício 94.116  (89.950)
  Despesas (receitas) que não representam saída (ingresso) de recursos:
   . Depreciação e amortização do imobilizado 153.460 143.636 
   . Amortização do diferido 20.813 20.961 
   . Custo contábil de baixas do ativo permanente 184 2.210 
   . Variações monetárias de dívidas a longo prazo 40.320 126.835 
   . Juros incorridos no período sobre realizáveis a longo prazo  (517)  (5.215)
  Ajustes de exercícios anteriores  (254)  (485)
  Reversão de provisão para imposto de renda - longo prazo -  (388)
      TOTAL DAS OPERAÇÕES 308.122 197.604 

Dos acionistas
  Adiantamento para aumento de capital 10 - 
  Alienação de ações em tesouraria 5 - 
      TOTAL DOS ACIONISTAS 15 - 

De terceiros
  Doações e subvenções para investimentos 11.852 13.402 
  Financiamentos 33.035 12.324 
  Aumento do exigível a longo prazo 79.402 8.961 
      TOTAL DE TERCEIROS 124.289 34.687 

TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS 432.426 232.291 

APLICAÇÕES DE RECURSOS

No ativo permanente
  Adições em investimento - 1 
  Adições ao imobilizado 192.708 225.988 
  Adições ao diferido 1.986 269 

194.694 226.258 

Para outros fins
  Transferência de dívidas de longo prazo para o curto prazo, 
     incluindo variações monetárias e cambiais 97.030 96.533 
  Aumento do realizável a longo prazo 3.048 26.964 
  Juros sobre o capital próprio 49.597  - 

149.675 123.497 

TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS 344.369 349.755 

REDUÇÃO (AUMENTO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NEGATIVO 88.057  (117.464)

QUADRO 4 (página 2)
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E DE 2002
(Em milhares de reais)

2003 2002

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

Demonstrado como segue:
No início do exercício
   . Ativo circulante 177.898 179.705 
   . Passivo circulante  (341.074)  (225.417)

 (163.176)  (45.712)

No final do exercício
   . Ativo circulante 250.629 177.898 
   . Passivo circulante  (325.748)  (341.074)

 (75.119)  (163.176)

REDUÇÃO (AUMENTO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NEGATIVO 88.057  (117.464)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2003 E DE 2002
(Em milhares de reais - exceto quando indicado de outra forma)

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia  de Saneamento  de Minas Gerais  -  COPASA  é uma  sociedade de economia
mista,  de capital  aberto,  controlada pelo Governo do Estado de Minas Gerais.  Seu objeto é
planejar,  projetar,  executar,  ampliar,  remodelar,  administrar  e  explorar  serviços  de
abastecimento  de água e de esgotos sanitários  nas concentrações urbanas e  industriais  do
Estado de Minas Gerais.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil,  consubstanciadas na Lei nº. 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações e normas e
instruções específicas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

3 – SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a)  Apuração do resultado

As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo o regime de competência.

(b)  Ativos circulante e realizável a longo prazo

Os estoques de manutenção são avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo
ao valor  de mercado.  Os demais ativos são apresentados pelo valor  histórico,  incluindo,
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais incorridos, em base
pro-rata dia.

(c)  Provisão para devedores duvidosos

Calculada com base na análise individual dos créditos e registrada em montante considerado
pela Administração como suficiente para cobrir potenciais perdas nas contas a receber, de
acordo com os seguintes critérios:

Contas a receber de clientes 

- Valores até R$5, vencidos há mais de 180 dias:
Tais créditos, exceto os relativos ao Governo do Estado,  são considerados como perdas
assim que atingem 180 dias de atraso, sendo diretamente baixados contra o resultado do
exercício, na rubrica despesas comerciais. 

- Valores acima de R$5, vencidos há mais de 180 dias:
É constituída provisão para devedores duvidosos para todos os  créditos, exceto para os
relativos ao Governo do Estado, vencidos entre 180 e 360 dias, a crédito da rubrica provisão
para  devedores  duvidosos  e  a  débito  do  resultado  do  exercício.  Assim  que  o  crédito
ultrapassa 360 dias de atraso, o mesmo é baixado contra o resultado do exercício.

- Outros créditos a receber de órgãos do Governo Municipal e Federal:
A  partir  de  01  de  setembro  de  2003,  de  acordo com  nova  posição  adotada pela  atual
Administração, os créditos a receber de órgãos do Poder Federal e Municipal, decorrentes
de convênios, contratos e outras operações, vencidos há mais de 360 dias, passaram a ser
integralmente provisionados.
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(d)  Permanente

Demonstrado ao custo de aquisição corrigido até 31 de dezembro de 1995, com base em
índices oficiais, combinado com os seguintes aspectos:

 ativo imobilizado depreciado segundo as taxas descritas na nota nº. 7;

 amortização do diferido pelo prazo de 5 anos conforme nota nº. 8; e

 o imobilizado é acrescido dos juros sobre financiamentos para obras, incorridos até a
data de entrada dos sistemas em operação.

(e)  Passivos circulante e exigível a longo prazo

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais incorridos, em base pro-
rata dia.

(f)  Uso de estimativas

A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração efetue estimativas
e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de
ativos, passivos, despesas e receitas. Os valores reais podem diferir daqueles estimados.

(g)  Juros sobre o capital próprio

Os juros a pagar a acionistas calculados nos termos da Lei n.º 9.249/95 foram registrados no
resultado do exercício,  na rubrica despesas financeiras,  conforme determina a legislação
fiscal. Para fins de publicação das demonstrações financeiras os juros sobre o capital estão
apresentados a débito de lucros acumulados.

4 – CLIENTES 

Os valores a receber de clientes têm a seguinte composição por vencimento:

2003 2002
(a) Circulante

Valores faturados
A vencer 47.847   36.001
Vencidos até 30 dias 29.485   21.787
Vencidos de 31 até 60 dias 8.981     6.265
Vencidos de 61 até 90 dias 6.101     3.992
Vencidos de 91 até 180 dias 13.915   11.062
Vencidos acima de 180 dias 25.916    5.623

132.245   84.730

Valores a faturar 79.279   58.250
211.524  142.980

(-) Provisão para devedores duvidosos (7.561) (5.623)
Total circulante 203.963  137.357

(b) Realizável a longo prazo -       8.706

Saldo de clientes - curto e longo prazos 203.963  146.063
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A conta de clientes inclui  R$26.925 recebíveis do Estado de Minas Gerais,  cuja recuperação
depende do “encontro de contas” que será efetuado com o Governo do Estado. Serão objeto de
encontro  de contas os débitos e  créditos  entre  a  Companhia  e  o  Estado de Minas  Gerais,
conforme determinado pelo Decreto nº. 43.440, de 17 de julho de 2003, mencionado na nota 20.
Em 31 de dezembro de 2003, ainda estão em andamento as tratativas junto ao Governo do
Estado no sentido de definir  as bases para compensação dos referidos débitos e créditos, a
forma de reajuste dos valores vencidos, o índice de atualização monetária a ser utilizado, bem
como o prazo para a liquidação do valor residual encontrado. Conforme mencionado na nota 20,
o valor líquido desse encontro de contas tende a ser equilibrado, eliminando a incerteza quanto
a realização desses ativos.

A Companhia contabilizou R$19.528 (líquido de créditos recuperados) de perdas prováveis na
realização de créditos a receber, debitados diretamente ao resultado do exercício findo em 31 de
dezembro de 2003, na rubrica despesas comerciais. Em 2002, essas perdas foram de R$22.645.

Tais valores podem ser detalhados como segue:

2003 2002
1 - Baixa direta de valores até R$5, com mais de 180 dias de

vencidos e acima de R$5, com mais de 360 dias de vencidos 43.541
    

26.962
2 - Provisão para devedores duvidosos para valores acima de R$5,

vencidos entre 181 e 360 dias 1.938 5.623

3 - Valores recuperados (25.951) (9.940)
19.528 22.645

A movimentação da provisão para devedores duvidosos foi a seguinte:

2003 2002

1 – Saldo no início do exercício 5.623 -
2 - Provisão no exercício    1.938    5.623
3 - Saldo no final do exercício 7.561 5.623

5 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

São representados por:

2003 2002

Impostos e contribuições a compensar 5.232 6.315
Adiantamentos a empregados 3.608 3.404
Diversos 685 709

9.525 10.428

6 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - OUTROS VALORES E BENS

2003 2002

Caução de garantia de empréstimos 25.761 29.265
Serviços prestados a terceiros - Prefeitura de Belo Horizonte 1.681 1.681
Serviços prestados a terceiros - Outros - 1.681
Convênios (*) 30.375 30.455
Aplicação financeira vinculada 12.588 -
Diversos 2.740 2.231

73.145 65.313
 (*) Os  saldos  de  convênios  representam  gastos  com  obras  especiais  realizadas  para

terceiros, sob cláusulas contratuais, que prevêem reembolso por parte do contratante.
Em sua maioria, esses convênios são celebrados com órgãos públicos da administração
estadual e prefeituras municipais.
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7 – IMOBILIZADO

2003 2002

Descrição Custo

Depreciação e
amortização
acumulada Líquido

 

Líquido

Sistemas de água

Terrenos florestas/preservação ambiental 88.058 - 88.058 89.016
Construção e poços tubulares profundos 2.467.839 1.278.221 1.189.618 1.188.157
Instalações elétricas 13.962 9.844 4.118 3.990
Máquinas e equipamentos (DN) * 7.863 6.063 1.800 1.557
Máquinas e equipamentos (DA) * 285.736 227.665 58.071 72.639
SUBTOTAL 2.863.458 1.521.793 1.341.665 1.355.359

Sistemas de esgoto

Terrenos 3.105 - 3.105 1.610
Construções 1.016.681 546.897 469.784 374.069
Instalações elétricas 48 12 36 41
Máquinas e equipamentos (DN) * 3.084 1.623 1.461 381
Máquinas e equipamentos (DA) * 10.751 3.731 7.020 2.363
SUBTOTAL 1.033.669 552.263 481.406 378.464

Bens de uso geral 

Terrenos 1.486 - 1.486 1.486
Construções 78.557 54.040 24.517 21.900
Instalações elétricas 1.179 1.159 20 24
Móveis e utensílios 7.923 6.540 1.383 1.582
Máquinas e equipamentos (DN) * 20.552 14.332 6.220 5.325
Máquinas e equipamentos (DA) * 137 116 21 28
Equipamentos de perfuração de poços 1.020 902 118 166
Ferramentas 220 220 - -
Equipamentos de informática 19.630 10.597 9.033 6.914
Veículos 61.666 33.300 28.366 4.363
Equipamentos pesados 3.509 3.150 359 392
SUBTOTAL 195.879 124.356 71.523 42.180

Ativos intangíveis

Licença de uso de software 6.097 5.115 982 1.220
Diretrizes, métodos e processos 15.018 11.141 3.877 4.667
Servidões administrativas 2.393 1.059 1.334 1.036
Direito de exploração de concessões 18.643 2.579 16.064 5.714
Outros intangíveis 157 64 93 148
SUBTOTAL 42.308 19.958 22.350 12.785

Outras imobilizações 23.072 - 23.072 26.320
Obras em andamento 329.003 - 329.003 414.847

TOTAL GERAL 4.487.389 2.218.370 2.269.019 2.229.955

(*) DN - Depreciação normal; DA - Depreciação acelerada.
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Os bens alocados nos municípios em que os contratos não estabelecem indenização ao término
da concessão são  amortizados de acordo com os prazos estabelecidos contratualmente.  Os
demais bens integrantes do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear, com base nas
estimativas de vida útil dos mesmos, de acordo com as taxas abaixo indicadas:

% anual

Construção 4
Poços tubulares profundos 4
Móveis e utensílios 10
Máquinas e equipamentos (DN - depreciação normal) 10
Máquinas e equipamentos (DA - depreciação acelerada) 20
Instalações elétricas 10
Equipamentos de perfuração de poços 15
Veículos e ferramentas 20
Equipamentos de informática 20
Equipamentos pesados 25

A amortização dos bens intangíveis é realizada de acordo com as seguintes taxas:

% anual

Licença para uso de software 20
Diretrizes, métodos e processos 10

Servidões  administrativas e direito  de exploração de concessões são amortizados de acordo
com o prazo de vigência dos contratos de concessão dos municípios assumidos.

Outras imobilizações compõem-se basicamente de adiantamentos para aquisições de terrenos.

As depreciações e  amortizações do exercício totalizaram R$153.460 (R$ 143.636 em 2002) e
foram apropriados ao resultado.

Os sistemas de água  representam bens e instalações em 757 localidades (743 em 2002) do
Estado de Minas Gerais, sendo explorados de acordo com os contratos de concessões firmados
com os municípios, cujos prazos variam entre 18 e 99 anos, sendo, em sua maior parte, com
prazo de 30 anos. Na maioria dos contratos há previsão das prefeituras participarem com 20%
dos investimentos em saneamento realizados no município, sob a forma de integralização de
capital  da  Companhia.  Findo  o  prazo  de  concessão,  os  sistemas  serão  devolvidos  aos
municípios pelo valor de seu ativo líquido, deduzida a participação no capital, com exceção de
três deles (Além Paraíba, Betim e Ipatinga), que serão devolvidos livres de quaisquer ônus. No
caso da Prefeitura de Belo Horizonte, cujo contrato de concessão foi  renovado em 2002, vide
comentários adicionais na nota 22 - eventos subseqüentes.

O saldo da conta obras em andamento é representado, substancialmente, por empreendimentos
para expansão e criação de sistemas de água, R$107.257 (R$144.450 em 2002), e de esgotos,
R$188.578 (R$236.171 em 2002).

8 – DIFERIDO

Refere-se basicamente a despesas extraordinárias relacionadas ao passivo atuarial descrito na
nota 18, registrado no exercício de 2001. O reconhecimento no resultado está sendo feito em 5
parcelas, à razão de R$20.740 por ano, conforme facultado pela Deliberação CVM 371/2000.
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9 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

2003 2002

Circulante Longo
Prazo Circulante Longo

Prazo
Taxas 

% a . a . Índice Prazo
Final

Em moeda nacional
   Destinados ao imobilizado
     . Caixa Econômica Federal 13.233 170.366 12.410 170.324 8,87 TR 2019
      . Governo Estadual/BDMG 6.986 42.257 8.750 43.574 9,01 IGPM 2016
      . Tesouro Nacional 28.482 247.527 20.560 262.503 5,37 TR 2014
      . Instituições privadas - 27.887 - - 11,5 TR 2013

48.701 488.037 41.720 476.401
   Para outros fins
      . Instituições privadas - - 60.843 -

Subtotal 48.701 488.037 102.563 476.401
Em moeda estrangeira
   Destinados ao imobilizado
      . União Federal – bônus (*) 16.208 158.411 9.796 210.522 (**) Cambial 2024
      . Banco do Brasil S. A . 3.312 16.511 4.036 24.215 Libor Cambial 2009
      . Governo Estadual/BDMG 12.447 35.463 20.404 57.824 5,52 Cambial 2007

Subtotal 31.967 210.385 34.236 292.561

Total 80.668 698.422 136.799 768.962

(*) O montante dessa dívida, originalmente contraída junto a instituições financeiras externas, foi
inserido  no  acordo  concluído  pelo  governo  brasileiro  com  a  comunidade  financeira
internacional, para reestruturação da dívida externa do setor público brasileiro com os credores
privados internacionais. Nos termos desse acordo, aprovado pelo Senado Federal através da
Resolução n.º 98, de 29.12.92, a dívida foi  trocada por bônus emitidos pela União, que se
tornou devedora perante os credores externos.

(**) Vide quadro a seguir.

Em substituição às parcelas de principal foram emitidos vários tipos de bônus, sob taxas de juros
condizentes com aquelas usuais do mercado financeiro internacional, a saber:

Tipo do bônus Valor (US$) Emissão
Prazo

em
anos

Carência
em anos Amortização

Debt Conversion Bond 11,948,296.55 15.04.94 18 10 17 parcelas semestrais
New Money Bonds 2,038,968.24 15.04.94 15 7 17 parcelas semestrais
Flirb 2,069,319.59 15.04.94 15 9 13 parcelas semestrais
C-Bond 10,424,239.88 15.04.94 20 10 21 parcelas semestrais
Discount Bond 10,302,297.71 15.04.94 30 - Única ao final de 30 anos
Par Bond 14,764,649.00 15.04.94 30 - Única ao final de 30 anos
El Bond 2,725,922.62 15.04.94 12 3 19 parcelas semestrais

Bônus de principal 54,273,693.59

C-Bond -  Juros Capitalizados 2,753,281.30
Brazilian Investiment Bonds 2,555,305.45 31.08.89 25 10 30 parcelas semestrais

Bônus de juros 5,308,586.75
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Demonstrativos de taxas - União Federal - bônus:

Bônus Taxa de juros Comissão

Debt conversion bond libor + spread 7/8 de 1% a.a. 0,2%  a.a.
New money bonds libor + spread 7/8 de 1% a.a. 0,2%  a.a.
Flirb libor + spread 13/16 de 1% a.a. 0,2%  a.a.
C-bond 8% a.a. 0,2%  a.a.
Discount bond libor + spread 7/8 de 1% a.a. 0,2%  a.a.
Par bond 6% a.a. 0,2%  a.a.
El bond libor + spread 13/16 de 1% a.a. 0,2%  a.a.
Brazilian investiment bonds 6% a.a. 0,2%  a.a.

Os financiamentos são garantidos por aval  do Governo do Estado de Minas Gerais  e pelas
receitas tarifárias da Companhia.

As parcelas de longo prazo vencem como segue:

Ano de vencimento 2003 2002

2004 - 72.634
2005 71.653 72.031
2006 74.190 74.281
2007 74.903 74.129
2008 64.972 62.512
2009 62.321 62.565
2010 62.714 59.170
2011 65.369 61.397
2012 66.312 61.704
2013 62.505 61.773
2014 21.279 26.745
2015 em diante 72.204 80.021

698.422 768.962

10 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

2003 2002

Circulante
Longo
prazo Circulante

Longo
prazo

Contas a pagar - ICMS leite (*) 26.925 53.342 - 15.420
Previdência privada (**) 10.002 98.203 6.748 99.678
Programa de alimentação 6.184 - 5.610 -
Energia elétrica (***) 17.431 69.760 49.384 -
Prefeituras (****) 40.398 3.057 11.466 -
Depósitos para obras - 12.636 - -
Outras 11.283 186 6.640 259

112.223 237.184 79.848 115.357

(*) Refere-se a passivo tributário com o Estado de Minas Gerais a ser incluído no encontro
de contas mencionado na nota 20. Apesar de não ter sido definida a forma de atualização
e liquidação dos ativos e passivos, a Companhia optou, conservadoramente, por atualizar
seus passivos com base em índice que, presume-se, prevalecerá na referida negociação.
Os efeitos dessa atualização monetária, no montante de R$64.847, foram registrados no
resultado do exercício.

(**) Refere-se  a  passivo  atuarial  decorrente  de  adaptação  da  Companhia  às  normas  da
Deliberação CVM 371/2000, conforme detalhado na nota 18.
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(***) Refere-se a parcelamento de dívidas de faturas vencidas nos exercícios de 2000 e 2001,
conforme termo de acordo e reconhecimento de dívida junto à Companhia Energética de
Minas Gerais - CEMIG, faturas vencidas ainda não liquidadas, compreendendo o período
de agosto de 2002 a março de 2003, além das faturas de dezembro de 2003, a vencer em
janeiro de 2004.

(****) Refere-se basicamente a valores devidos à Prefeitura Municipal  de Belo Horizonte,  no
montante de R$28.758, relativos a repasses tarifários vinculados a prestação dos serviços
de água e esgotamento sanitário no município. O saldo inclui também débitos relativos a
contratos de concessões com outras prefeituras.

11 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DIVIDENDOS

(a)  Capital
2003 2002

Capital autorizado 2.000.000 2.000.000
Capital a subscrever (689.438) (689.438)
Capital subscrito e integralizado 1.310.562 1.310.562

O  capital  subscrito  e  integralizado  está  representado  por  16.536.074  ações,  sendo
8.333.443 ordinárias e 8.202.631 preferenciais, sem valor nominal.

(b)  Ações em tesouraria

A Companhia possui 910.515 ações de sua própria emissão em tesouraria, no valor  de
R$90.317, sendo 909.401 ordinárias e 1.114 preferenciais, adquiridas principalmente do
acionista Estado de Minas Gerais, através de operações vinculadas a acertos de débitos
oriundos de prestação de serviços de água e esgoto e convênios de cooperação técnica. A
Administração submeterá ao Conselho de Administração proposta de cancelamento de
tais ações, em conformidade com parecer da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

(c)  Retenção de lucros

A Administração  propõe a retenção de lucros no montante  de R$54.876,  para futuros
investimentos da Companhia, em linha com o “plano de ação” aprovado pelo Conselho de
Administração em 26 de março de 2003.

(d)  Remuneração aos acionistas

O Conselho de Administração da Companhia está propondo à Assembléia Geral Ordinária
que sejam creditados juros sobre o capital  próprio imputados aos dividendos, conforme
facultado  pela  Lei  nº. 9.249/95  no  montante  de  R$49.597  (R$3,17  por  ação),
correspondente ao limite de 50% do lucro do exercício, calculado antes de computados os
juros, conforme permitido pela legislação fiscal. 

Conforme facultado pela Lei nº. 9.249/95 e dentro dos limites permitidos por esta, os juros
foram contabilizados como despesas financeiras do exercício, gerando o benefício fiscal
de R$11.595. Para fins de publicação das demonstrações financeiras, tais juros sobre o
capital  estão sendo apresentados a débito  de lucros acumulados,  uma vez  que foram
imputados aos dividendos previstos no Estatuto da Companhia.
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Nos termos do Estatuto, os acionistas de qualquer espécie gozam do direito de receber
dividendos  de  25%  do  lucro  líquido  do  exercício.  Para  atender  a  esta  disposição
estatutária, os órgãos da Administração estão propondo que sejam pagos, em data a ser
fixada  pela  Assembléia  Geral  Ordinária,  juros  equivalentes  a  esse limite  no  total  de
R$22.443, calculados como segue:

2003

Lucro líquido do exercício 94.116
Reserva legal - (5%) (4.706)
Lucro líquido após a reserva legal 89.410
Dividendos - (25%) 22.353

Juros sobre o capital próprio a serem creditados aos acionistas 49.597
(-) Montante dos juros sobre o capital próprio a serem capitalizados pelo acionista Estado
de Minas Gerais 27.154
Valor bruto a ser disponibilizado aos acionistas 22.443
 (-) Imposto de renda na fonte 19
Valor líquido para distribuição 22.424

Os juros sobre o capital próprio estão sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte de 15%,
exceto para os acionistas imunes ou isentos, caso do Estado de Minas Gerais.

12 – CONTINGÊNCIAS

Todas  as  contingências  conhecidas  e  processos  judiciais  com  possibilidade  de  resultado
desfavorável,  ouvida  a  Superintendência  Jurídica  da  Companhia,  foram  reconhecidas
mediante a contabilização de provisão específica.

Composição das contingências provisionadas:

Natureza 2003 2002

. Trabalhista 3.262 723

. Cível 1.047 1.575

. Tributária (Finsocial) 6.500 3.252
10.809 5.550

13 – EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS - ICMS

De acordo com a Lei  Estadual nº.  9.944, de 20 de setembro de 1989,  e Decreto Estadual
n.º 38.104/96, a Companhia passou a ser contribuinte do ICMS sobre o fornecimento de água
tratada, em regime especial. A matéria referente à cobrança do ICMS sobre o fornecimento de
água continua  gerando controvérsia  no cenário  jurídico,  tendo em  vista  a  ausência  de lei
específica  e  de  definição  por  parte  do  Poder  Executivo  quanto  à  cobrança  do  imposto.
Conseqüentemente, o referido imposto não vem sendo cobrado dos consumidores e tampouco
repassado ao Governo Estadual.

14 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO EM BELO
HORIZONTE

O Estado e o Município  assinaram em 13 de novembro de 2002 convênio de cooperação,
assegurando à Companhia  a continuidade da prestação dos serviços de abastecimento  de
água e esgotamento sanitário em Belo Horizonte por mais 30 anos.
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15 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(a)  Imposto de renda do exercício

O valor registrado como despesa de imposto de renda nas demonstrações financeiras está
conciliado à taxa nominal, conforme demonstrado a seguir:

2003 2002

Lucro (prejuízo) do exercício, antes dos impostos e  
    contribuições 55.133 (89.950)

Adições
. Lucro inflacionário realizado - 2.589
. Realização de reserva de correção monetária especial 15.317 15.743
. Doações/subvenções lançadas no patrimônio líquido 11.427 13.222
. Provisões não dedutíveis 26.984 11.173
. Outras 427 329

54.155 43.056
Exclusões
. Provisões não dedutíveis - baixa 2.524 520
. Provisões não dedutíveis - reversão 9.903 14.117
. Compensação de prejuízo 14.884 -
. Excesso variação cambial - competência / caixa 46.938 -
. Outras 2.231 538

76.480 15.175

Base de cálculo 32.808 (62.069)

Alíquota (25%) 8.202 -

(b)  Contribuição social do exercício

O valor registrado como despesa de contribuição social nas demonstrações financeiras está
conciliado à taxa nominal, conforme demonstrado a seguir :

2003 2002

Lucro (prejuízo) do exercício, antes dos impostos e  
    contribuições 55.133 (89.950)

Adições
. Realização de reserva de correção monetária especial 15.317 15.743
. Provisões não dedutíveis 26.984 11.173
. Outras 225 2

42.526 26.918
 Exclusões
. Provisões não dedutíveis - baixa 2.524 520
. Provisões não dedutíveis - reversão 9.903 14.117
. Compensação - base negativa 11.484 -
. Excesso variação cambial - competência / caixa 46.938 -
. Outras 10 398

70.859 15.035

Base de cálculo 26.800 (78.067)

Alíquota (9%) 2.412 -
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(c)  Imposto de renda e contribuição social diferidos

A Companhia  possui  débitos e créditos tributários diferidos,  conforme  discriminação a
seguir:

Impostos Diferidos em
31/12/2003

Ativos Passivos 
Bases de cálculo
 1) Receita da variação cambial diferida em 2003, referente a

ganhos sobre operações não liquidadas - 46.938
 2) Saldo de prejuízo fiscal a compensar 72.635 -
 3) Base negativa de contribuição social 420.711 -
 Total 493.346 46.938

Imposto de renda e contribuição social diferidos :
   Sobre débitos
      Imposto de renda   (46.938 x 25%) - 11.735
      Contribuição social (46.938 x 9%) - 4.224
   Sobre créditos
      Imposto de renda (72.635 x 25%) 18.159 -
      Contribuição social (420.711 x 9%) 37.864 -

56.023 15.959

Crédito tributário não registrado 40.064 -

Em atendimento à Instrução CVM 371/2002, a Companhia constituiu provisão integral para
passivos tributários diferidos, limitando a constituição de créditos tributários ativos ao valor
do passivo.

16 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

(a) Valor de mercado dos instrumentos financeiros

Os valores de mercado dos principais instrumentos financeiros da Companhia sujeitos a
variações relevantes quando comparados com seus valores contábeis, são como seguem:

31.12.2003
Contábil Mercado

Ativos:
Contas a receber e convênios com o Estado de Minas Gerais
(nota 20) 57.718 80.830

57.718 80.830
Passivos:
Empréstimos e financiamentos (nota 9) 779.090 630.962
Outras obrigações  -  previdência privada e energia elétrica
(nota 10) 195.396 188.665

974.486 819.627

Em 31 de dezembro de 2003, a sujeição do endividamento da Companhia apresentava-se
da seguinte forma:

Índice                                                                                                             
Endividamento
relacionado (%)

TR 62,6
IGP-M   6,3
Dólar - EUA 31,1
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A Companhia não possui contratos de troca de índices, juros e ou indicadores, tampouco
possui  quaisquer  outros  instrumentos  financeiros  que  possam  ser  caracterizados  como
derivativos.

(b) Concentração de risco de crédito

Parte substancial das vendas é pulverizada entre um grande número de clientes. No caso
desses clientes, o risco de crédito é mínimo devido à grande carteira e aos procedimentos
de controle, os quais monitoram esse risco.

Os créditos de liquidação duvidosa estão adequadamente cobertos por provisão para fazer
face a eventuais perdas na sua realização.

(c) Moeda estrangeira

As operações em  moeda  estrangeira  consistem  em  financiamentos  destinados  a  obras
específicas de melhoria e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de coleta e
tratamento  de  esgoto.  A  Companhia  não  possui  garantias  quanto  a  proteção  de  riscos
cambiais.

A exposição da Companhia em moeda estrangeira, representada pelo seu endividamento
em dólares dos Estados Unidos da América, totalizava R$242.352 em 31 de dezembro de
2003 (R$326.797 em 2002), cerca de 31,1 % de seu endividamento total (cerca de 36,1%
em 2002).

17 – POLÍTICA DE SEGUROS

A Companhia possui apólices de seguros com cobertura de danos causados por incêndios e
outros multi-riscos que contemplam parte de seus bens. Para outros tipos de acidentes que
poderiam afetar suas construções, poços, veículos e demais bens do seu ativo imobilizado não
há cobertura contratada. Embora não tenha experimentado perdas significativas decorrentes
dos riscos acima mencionados, a Administração iniciou estudos para reavaliar a atual política
de seguros.

18 – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

A Companhia é patrocinadora da PREVIMINAS - Fundação de Seguridade Social  de Minas
Gerais, criada com o objetivo de complementar a aposentadoria dos funcionários participantes,
assegurando a manutenção do seu plano de benefícios na referida Fundação. A contribuição
da  Companhia  é  equivalente  à  dos  empregados  participantes,  em  conformidade  com  a
legislação pertinente e estudos atuariais previamente elaborados.

Suas reservas técnicas, vinculadas ao Plano COPASA, estavam assim discriminadas em 31 de
dezembro:

2003 2002
Reservas matemáticas:
  .  Benefícios concedidos 104.660 81.638
  .  Benefícios a conceder 295.739 249.445
  .  Reservas a amortizar (104.039) (102.768)
Total das reservas matemáticas 296.360 228.315
Superávit técnico 21.081 10.368
Total 317.441 238.683

Em 2003,  o total  de contribuição,  como patrocinadora,  foi  de R$7.750 (R$6.811 em 2002),
classificados na rubrica despesas administrativas.
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O passivo atuarial, identificado como reservas a amortizar, gerado por diferenças contributivas
passadas, foi  apurado por atuário independente na data base de 31 de dezembro de 2000 e
negociado com a fundação em 2001, tendo sido contratada a sua amortização em 240 meses
na forma de contribuição especial, conforme disposto na Emenda Constitucional nº. 20, de 16
de dezembro de 1998. Os juros são de 0,4868% a.m., com atualização monetária pela Taxa
Referencial - TR. O reconhecimento no resultado está sendo feito em 5 anos, de acordo com
pronunciamento do IBRACON (NPC -26), corroborado pela Comissão de Valores Mobiliários.

Em maio de 2002, a Companhia implantou o Plano de Aposentadoria Antecipada Voluntária -
PAAV, com o objetivo de reduzir os custos com pessoal, a partir do oferecimento de incentivos
financeiros  e  não  financeiros  aos  empregados  que  nos  três  anos  seguintes  reúnam  as
condições  para  a  aposentadoria.  Os  valores  relativos  aos  referidos  benefícios  são
provisionados quando da formalização da adesão ao plano por parte dos funcionários.

19 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As transações com partes relacionadas resumem-se, basicamente, àquelas efetuadas com o
Estado de Minas Gerais. Os saldos e operações mais relevantes são como segue:

2003 2002
ATIVO
Circulante
  . Clientes 26.925 6.437
  . Convênios 418 -
Realizável a longo prazo
  . Clientes - 8.706
  . Convênios 30.375 27.560

PASSIVO
Circulante
  . Contas a pagar - ICMS (proveniente de anos anteriores) 26.925 -
Exigível a longo prazo
  . Contas a pagar - ICMS (proveniente de anos anteriores) 53.342 15.420
  . Convênios - 662

TRANSAÇÕES:
  . Receitas de serviço de água e esgotamento 23.395 16.173
  . Outras despesas operacionais 505 195

Os saldos e operações com o Estado de Minas Gerais são realizados a preços e condições
consideradas  pela  Administração  como  compatíveis  com  os  praticados  no  mercado,
excetuando-se quanto  à  forma  de  liquidação  financeira,  que  poderá  acontecer  através  de
negociações especiais, conforme previsto e comentado na nota 20.

20 – ENCONTRO DE CONTAS COM O ESTADO DE MINAS GERAIS

Através do Decreto n.º 43.440, de 18 de julho de 2003, o Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais determinou o levantamento de todos os seus débitos e créditos com as entidades de
sua administração indireta, indicando a natureza da dívida, o prazo e a forma de pagamento, o
valor  das parcelas  e  a  forma  de cálculo  da  correção monetária  e  dos juros,  para  valores
incorridos até a data-base de 31 de dezembro de 2003, no sentido de promover sua liquidação
financeira,  através  de  encontro  de  contas.  Salientamos  que  o  referido  procedimento  de
encontro de contas tem precedente, ocorrido em 2000, e visa a regularizar os diversos saldos
ativos e passivos entre o Estado e as entidades da administração indireta.
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Atendendo a tal determinação, a Companhia efetuou o levantamento dos valores a receber e a
pagar na data-base requerida e sua composição é como segue:

Valores contábeis
em 31.12.2003

(a) 

Valores estimados 
de realização 

(b) 
1) Direitos:

  . Contas a receber 26.925 30.208
  . Convênios/outros 30.793 50.622

2) Obrigações:
  . Contas a pagar (80.267) (80.267)

3) Saldo líquido (22.549)        565  

Os valores demonstrados acima estão sendo objeto de ampla negociação junto ao Governo do
Estado de Minas Gerais, cujo desfecho e efeitos sobre as demonstrações financeiras, inclusive
aqueles  decorrentes  da  forma  a  ser  definida  para  a  atualização  monetária  dos  ativos  e
passivos,  ainda  não  podem  ser  previstos  com  segurança.  Entretanto,  a  Administração  da
Companhia não espera ter saídas ou entradas de caixa relevantes como conseqüência desta
negociação. 

(a)Referem-se aos valores contábeis das transações registradas até 31 de dezembro de 2003
incluídas nas demonstrações financeiras.

(b)Demonstra a melhor estimativa da Companhia quanto aos possíveis valores de liquidação
dos ativos e passivos envolvidos no encontro de contas, a ser realizado nos termos do Decreto
n.º 43.440, de 17 de julho de 2003, adotando índice semelhante ao utilizado para a correção
dos passivos.

21 – ENCONTRO DE CONTAS COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE

A Companhia  possui  contas a  receber  da  Prefeitura  do Município  de Belo  Horizonte,  nos
montantes de R$7.804 mil (R$4.264 mil em 2002) no ativo circulante e R$1.681 mil (R$1.681
mil em 2002) no realizável  a longo prazo, além de contas a pagar no montante de R$28.758
mil (R$1.709 mil em 2002) , cuja liquidação será efetuada através de “encontro de contas” em
andamento.

22 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Autorizado  pela  Lei  Municipal  n.º 8.754  de  16  de  janeiro  de  2004,  o  município  de  Belo
Horizonte venderá à Companhia as redes de água e esgoto instaladas na cidade, avaliadas em
R$278 milhões. Cerca de R$ 240 milhões serão pagos em ações, o que tornará o município
detentor  de  aproximadamente  10%  do  capital  da  Companhia,  permitindo-lhe,  ainda,  a
participação nos Conselhos de Administração e Fiscal.
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DIRETORIA EXECUTIVA

MAURO RICARDO MACHADO COSTA  Presidente
CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO Diretor Técnico e de Meio Ambiente
CARLOS MEGALE FILHO Diretor de Operação Leste
CASSIO DRUMOND DE PAULA LEMOS Diretor de Operação Sudoeste
GERALDO DAVID ALCÂNTARA Diretor de Operação Centro Norte
GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN Diretor Financeiro,Administrativo

e de Relações com Investidores
JUAREZ AMORIM Diretor de Operação Metropolitana

CONTADOR RESPONSÁVEL

SÍLVIO CABRAL DOS SANTOS Contador - CRCMG - 24.392
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 Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 31 / 12 / 2003

Maria Emília R. Mello de Azevedo - presidente

Mauro Ricardo Machado Costa

Euclides Garcia de Lima Filho

Geraldo de Oliveira Faria

Maron Alexandre Mattar

Mauro Santayana

Ronaldo José Vianna Lage
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