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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias da Com-

panhia de Saneamento de Sergipe - DESO, tomando-se por base
os documentos, dados e informações apresentados pela Direto-
ria Executiva, submetemos ao exame e deliberação de Vossas
Senhorias o Relatório de Administração da Sociedade e Demons-
trações Financeiras,  acompanhados das notas explicativas e
dos respectivos pareceres do Conselho Fiscal e Auditor Indepen-
dente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2009.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Durante o exercício, a Receita Operacional Bruta da Compa-
nhia atingiu R$ 250,61 milhões, representando um acréscimo de
10,81% em relação ao ano anterior. Desse total as receitas dos
serviços de abastecimento de água correspondeu a R$ 220,64
milhões, equivalentes a 88,04%.

A receita tarifária da Companhia é composta das receitas
diretas mais indiretas dos serviços de água e esgoto. As receitas
diretas dos serviços de água e esgoto que é resultante da exclu-
siva aplicação de suas tarifas, atingiu o valor total de R$ 235,60
milhões e as receitas indiretas, que são decorrentes de outros
serviços vinculados mas não contemplados na tarifação, alcan-
çou o montante de pouco mais de R$ 15 milhões.

A DESO encerrou o ano com uma receita líquida de R$ 233,68
milhões, representando um acréscimo de 10,35% em relação a
2008. Contribuíram para isso, o reajuste das tarifas de água e
esgoto a partir de janeiro/2009 e o incremento das receitas indi-
retas.

Os Custos de Operação e Manutenção, Despesas/Receitas
Operacionais e provisão do Imposto de Renda e Contribuição
Social alcançaram nesse exercício um total de R$ 232,99 mi-
lhões, havendo um acréscimo de 10,12% em relação ao ano an-
terior.  Esse comportamento foi motivado pelo reajuste salarial,
despesas com produtos químicos e gastos com outros materiais
e serviços quando da recuperação de unidades operacionais
com funcionamento deficitário.

Além desses fatos, ocorreram: acréscimos das obrigações
financeiras decorrentes dos empréstimos bancários obtidos
para aplicação em investimentos; redução das despesas comer-
ciais em função da  mudança da metodologia de escrituração
das provisões das perdas no recebimento de créditos dos usuá-
rios, bem como a contabilização da utilização dos créditos, quan-
do do cálculo do COFINS/PASEP pelo valor bruto, antes registra-
da pelo valor líquido da contribuição.

Contempladas as variações entre as Receitas e Despesas, o
Resultado do Exercício totalizou em R$ 0,69 milhões, que coloca-
mos à disposição dos senhores acionistas para a destinação
que lhes convier, após observado  as disposições Legais e
Estatutárias.

Dentre os indicadores financeiros, destacamos:

ESPECIFICAÇÃO 2008 2009
Liquidez corrente 3,36 2,57
Liquidez geral 1,60 1,40
Grau  de Endividamento 10,48% 10,99%
Retorno sobre o Patrimônio Líquido 0,02% 0,07%

Os índices de Liquidez Corrente e Geral apresentaram variações
decrescentes em relação ao ano anterior. O primeiro devido à apro-
priação de valores significativos de empréstimos bancários, que
serão liquidados no ano de 2010 e  o segundo teve como reflexo o
registro no passivo não circulante, de valores recebidos através de
Convênios, antes contabilizado no grupo de contas do Patrimônio
Líquido.

Quanto ao Grau de Endividamento apresentou comportamento
dentro dos parâmetros estabelecidos pela DESO,  vez que o valor de
Ativo representado no Balanço Patrimonial é de R$ 1,08 bilhões.

O lucro líquido do exercício quando relacionado ao valor de R$
964,38 milhões do patrimônio líquido, proporcionou um retorno
sobre o patrimônio líquido de 0,07%.

DESEMPENHO DOS PROJETOS E METAS

O Plano Plurianual de Aplicação - PPA, quando foi concebido,
previa aplicações no montante aproximado de R$ 300 milhões, dos
quais já foram pagos nos anos 2008 e 2009, o montante de R$ 188,57
milhões. O mencionado Plano, tem como meta para o quadriênio
2008 a 2011, atender a 95% da população total (urbana e rural) dos
municípios abastecidos com água pela DESO e 35% desta popula-
ção urbana com esgotamento sanitário. Vale ressaltar, que a DESO
opera em 73 dos 75 municípios existentes, sendo 71 sedes munici-
pais e 483 Povoados .

Para execução dos investimentos do plano o Governo do Estado
pleiteou e viabilizou os recursos, firmando convênios junto ao Mi-
nistério das Cidades, Ministério de Integração Nacional e Funda-
ção Nacional de Saúde - FUNASA, transferindo-os para a DESO que
foi responsável pela contratação e execução dos serviços.

A diferença entre o valor total dos investimentos previstos e os
recursos já assegurados mediante convênios, está sendo objeto de
negociação entre Governo do Estado e organismos financiadores
tais como: Banco Mundial, IFC – Internacional Finance Corporation,
BNDES e outras instituições,  por  tratar-se de obras integrantes do
plano de investimento do Governo do Estado de Sergipe, através do
Programa  Águas de Sergipe (R$210 milhões), Projetos de Desenvol-
vimento Institucional da DESO (R$ 19 milhões) e Projeto Sergipe
Cidades (R$11 milhões).

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Em 2009 foram investidos R$ 134,87 milhões, na Implanta-
ção, Ampliação e Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de
Água, Esgotamento Sanitário e Bens de Uso Geral, conforme es-
pecificados a seguir:

INVESTIMENTOR $ 1,00 %
Sistema de Abastecimento de Água 105.655.850 78,34
Sistema de Esgotamento Sanitário 21.902.153 16,24
Bens de Uso Geral 7.308.537   5,42
TOTAL 134.866.540 100,00

Os investimentos em saneamento básico realizados no exer-
cício de 2009 tiveram como finalidade expandir e assegurar a
continuidade dos serviços prestados a cerca de 1,5 milhões de
habitantes atendidos com abastecimento de água. Destes, fo-
ram contemplados com os serviços de coleta e tratamento de
esgotos sanitários cerca de 252 mil habitantes.

Apresentamos a seguir, ações que mereceram destaque no
exercício 2009:
 Prosseguimento das Obras de Ampliação da Adutora do São

Francisco, já tendo sido executado 80% da meta física do
empreendimento, e pagos no exercício R$ 29,08 milhões.

 Continuidade da construção da barragem do rio Poxim (1ª
etapa), já tendo sido executado 75% da meta física do empre-
endimento, e pagos R$ 45,65 milhões.

 Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de  Aracaju
e N. Sra. do Socorro; tendo sido executado 5% da meta física do
empreendimento e pagamentos na ordem de  R$ 1,42 milhões;

 Execução de obras para implantação do sistema de esgota-
mento sanitário da sede do município de Barra dos Coquei-
ros, tendo sido executado 80% da meta física do empreendi-
mento, e pago R$ 11,14 milhões;

 Execução de obras para implantação do sistema de abaste-
cimento de água nos povoados: Mariquita, Estancinha e Uru-
bu Grande, no município de Lagarto, totalizando neste exercí-
cio  R$ 1,58 milhões;

 Execução de obras para implantação do sistema de abaste-
cimento de água no povoado Pururuca no município de Ita-
baiana,  e pagamentos totalizando neste exercício R$ 1,83
milhões;

 Conclusão das Obras de implantação da adutora do Jabiberi,
em Tobias Barreto.  O custo total das obras foi de R$ 10,04
milhões e teve a participação de recursos do Tesouro do Es-
tado. Neste exercício foram pagos R$ 2,09 milhões;

 Ampliação e melhorias nos Sistemas de Abastecimento de
Água e Implantação de Ligações Prediais em Aracaju, Barra
dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Sra. do Socorro,
totalizando R$ 6,76 milhões;

 Ampliação e melhorias nos sistemas de abastecimento de
água de Canindé do São Francisco (R$ 3,0 milhões),
Itaporanga (R$ 1,7 milhões) e Poço Verde (R$ 1,7 milhões)
com recursos do Tesouro do Estado;

 Elaboração de Projetos Executivos de Sistemas de Esgota-
mento Sanitários e Abastecimento de Água com recursos do
Tesouro do Estado da ordem de R$ 2,9 milhões.

ATIVIDADES OPERACIONAIS

A busca constante pela excelência na qualidade dos servi-
ços prestados aos clientes, tem sido a principal marca da DESO.



Foram realizados ensaios físico-químicos e bacteriológicos em
33.759 amostras de água distribuídas pelos Sistemas de Abaste-
cimento de Água, correspondente a 1,83 vezes ao mínimo exigido
pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde.

Para o desenvolvimento das atividades de controle da quali-
dade foram concluídos os trabalhos de implantação dos labo-
ratórios de microbiologia e hidrobiologia, iniciados em 2006,
incorporando ao laboratório de físico-química  um cromatógrafo
de íons e iniciando-se os trabalhos de implantação do Sistema
de Gestão da Qualidade nos Laboratórios de Água e de Efluentes,
com base na NBR ISO 17025:2005.

Os investimentos, obras e melhorias ocorridas nos  Siste-
mas da DESO geraram os indicadores apresentados a seguir:

DADOS OPERACIONAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

No ano de 2009 a Companhia alcançou um volume faturado
de água superior a 76 milhões de m³, representando um acrésci-
mo de 3,12% em relação ao ano anterior.

Para os serviços de Esgotamento Sanitário nos municípios em
que atua, os resultados decorrentes da operação destes Sistemas
foram os seguintes:

DADOS OPERACIONAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

A Companhia opera com serviços de esgotamento sanitário nas
sedes municipais de Aracaju, Lagarto e Simão Dias e nas áreas de
expansão dos municípios de São Cristóvão e Nossa Senhora do So-
corro, disponibilizando estes serviços através de 849 quilômetros
de rede com aproximadamente 67 mil ligações, que possibilitou um
atendimento de uma população de  mais de  253 mil pessoas, 2,43%
a mais em relação ao ano anterior.

AÇÕES DE GESTÃO  COMERCIAL

As ações administrativas voltadas para as atividades comerci-
ais da empresa, tais como: negociações com Prefeituras Munici-
pais, incremento no processo de cobrança aos clientes
inadimplentes e principalmente a implantação do  Plano de Quita-
ção de Débitos- PQD, resultaram no crescimento da taxa média de
arrecadação que passou de 91,3 % em 2008 para  94,3 % em 2009.

Com o objetivo de garantir o acesso da população de baixa
renda aos serviços prestados pela DESO, foi dado continuidade
ao Programa Tarifa Social, com a inclusão de  2.125 novos usu-
ários, totalizando  8.132 beneficiados.

AÇÕES DE GESTÃO  EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Executadas ações de Gestão de Processo de Tecnologia da
Informação  tais como:

Migração do Sistema de Faturamento e Cobrança da platafor-
ma RISC para a plataforma INTEL causando impacto positivo na
segurança, velocidade de processamento, atualização e unifor-
mização do Sistema Operacional,  aquisição de 110 microcompu-
tadores e de  elementos  ativos de rede, expansão dos circuitos de
dados, com alteração das velocidades que resultaram na agilida-
de da comunicação entre a Sede e suas principais Unidades de
Negócios, melhorando sensivelmente o atendimento ao público.

AÇÕES DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Na área de Recursos Humanos, como parte da política de
valorização e estímulo aos 1.312 colaboradores, foi contratada
uma empresa especializada, para realização de diagnóstico, ela-
boração, desenvolvimento e acompanhamento da implantação
do novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, abran-
gendo toda a estrutura de cargos e funções gerenciais. Dos ser-
viços contratados, já foram executados 80% do cronograma,
estando previsto a sua implantação para o decorrer da vigência
do Acordo Coletivo de 2009/2010.

No tocante à capacitação dos seus Recursos Humanos, a
DESO em 2009, possibilitou através de Palestras Seminários e
outras ações,  2.321 oportunidades de Treinamento.

AÇÕES NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivando reduzir os custos de manutenção e reposição de veí-
culos, foram concluídos estudos e realizada licitação para a locação
de aproximadamente 60 veículos novos, possibilitando a renovação
da frota da empresa, oferecendo maior agilidade e conforto aos em-
pregados para o atendimento mais eficaz aos clientes. Parte destes,
serão  destinados aos gestores das Unidades de Negócios do Interior.

Da mesma forma, foram adquiridos 05 Caminhões, 02 Retro-
escavadeiras, 01 Trator com roçadeira e 23 Motocicletas.

GESTÃO AMBIENTAL

Ao longo dos anos a DESO vem executando projetos vincula-
dos à uma política socioambiental, definida no seu Planejamen-
to Estratégico, focada na Preservação e Recuperação de Manan-
ciais,  principalmente  nos aspectos que  se relacionam com a
qualidade da água, do  esgoto, e dos resíduos sólidos (Lodos), de
forma que permitam o efetivo respeito ao  meio ambiente.

Estas ações, face ao pioneirismo da DESO na área de Gestão
Ambiental, serviram de suporte para a obtenção de diploma de
participação especial no PNQS- Prêmio Nacional de Qualidade
em Saneamento instituído pela Associação Brasileira de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental (ABES), no exercício de 2009.
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são Fundamental da DESO, como também, por terem sido os
principais responsáveis pelo sucesso alcançado.

Aracaju, 31  Dezembro de 2009.
A  Administração

Os sistemas de distribuição com mais de 5,7 mil quilômetros
de rede e com cerca de 418 mil ligações, disponibilizaram a
água tratada pela DESO para mais de 1,5 milhões de pessoas,
verificando-se um acréscimo em relação a população do ano
anterior em 2,22%.

CNPJ 13.018.171/0001-90

Discriminação
Anos

2008 2009
Variação %
2009/2008 Discriminação

Anos

2008 2009
Variação %
2009/2008



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  (DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009)

[Valores Expressos em R$(1)]

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO é uma
empresa de economia mista, com sede em Aracaju, criada pelo
Decreto–lei Estadual nº 109, de 25/ago./69, com as alterações do
Decreto-lei nº 268, de 16/jan./70, que tem como acionista
controlador o Governo do Estado de Sergipe.

A empresa tem por objetivo a prestação e administração dos
serviços públicos de água e esgotos sanitários em todo o territó-
rio do estado de Sergipe, cabendo-lhe:

- realizar estudos, projetos, construção, operação e explora-
ção dos serviços de saneamento de água e esgotos sanitários;

- fixar e arrecadar as tarifas e taxas específicas ou receitas
especializadas fixadas pelos poderes estaduais e/ou federais,
para custeio de seus objetivos;

- estabelecer, disciplinar e regulamentar as normas de insta-
lação, ligação e uso dos serviços de água, esgotos sanitários e
de saneamento em geral;

- cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares
sobre abastecimento, instalação e uso de água e de esgotos sa-
nitários e de saneamento em geral, inclusive ligações provisóri-
as, definitivas e seu corte, inscrições e sua baixa, interrupções
de suprimento e aplicação de penalidades.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A apresentação das demonstrações contábeis de 31/dez./09
e 31/dez./08 foram preparadas de acordo com as novas práticas
contábeis brasileiras, considerando a atual legislação societária
brasileira, as Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, os pronunciamentos,
as interpretações e as orientações emitidos pelo CPC e homolo-
gados pelos órgãos competentes. Compreende o conjunto des-
sas demonstrações: o balanço patrimonial, demonstração do

resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio
líquido do período e demonstração dos fluxos de caixa, apresenta-
das de forma comparativa.

NOTA 3. SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a prepara-
ção das demonstrações contábeis, ressaltamos:

a) APURAÇAO DOS RESULTADOS
  As receitas e despesas do exercício estão registradas em obedi-

ência ao regime de competência.

b) BANCOS CONTAS CORRENTES E VINCULADAS
Correspondem a saldos em bancos em conta de livre movimen-

tação.

c) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Estão demonstradas ao custo de aplicação, acrescido dos ren-

dimentos correspondentes, ate a data do balanço.

d) CONTAS ARECEBER DE USUÁRIOS
Estão apresentadas pelos valores históricos a receber de clien-

tes, reconhecidos pelo regime de competência e não foram efetuados
os ajustes a valor presente. O saldo de contas a receber está com-
posto por valores a receber de usuários dentro do estado de Sergipe.

e) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
Os montantes constituídos nessa rubrica estão em processo de

analise e revisão, não sendo possível concluir ate o momento se o
montante registrado na contabilidade é considerado suficiente para
cobrir possíveis perdas na realização desses créditos. Paralela-
mente, a companhia vem desenvolvendo ações dentro do projeto de
recuperação de créditos das contas a Receber em atraso, que foi
implementado no segundo semestre de 2009, cujo objetivo tem sido
minimizar os índices de inadimplência.

f) ESTOQUES

DESCRIÇÃO 2009 2008
ALMOXARIFADO CENTRAL 1.423.598 1.191.390
COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS 26.261 45.879
TOTAL 1.449.859 1.237.269

Os estoques de almoxarifado foram avaliados pelo efetivo
custo médio de aquisição e não superam o valor de mercado. Os
estoques encontram-se livres de ônus e garantias.

g) DEPOSITOS JUDICIAIS
Representam em sua maioria depósitos judiciais referentes

a processos trabalhistas.

h) IMOBILIZADO
A obrigação da revisão periódica determinada pelo Pronunci-

amento Técnico CPC 13, item 54, a ser efetuada durante o exercício
social iniciado a partir de 01/jan./09, cuja aplicação em 2009 foi
excepcionalizada, decidiu a companhia adotar o procedimento
na abertura do exercício social iniciado a partir de 01/jan./10.

Nessa data também irá proceder os ajustes ao custo atribuído
(deemed cost) pelo valor justo tratados nesta interpretação e no
Pronunciamento Técnico CPC 37 e, como decorrência, no Pronun-
ciamento Técnico CPC 43. Para efeitos comparativos,  não há evi-
dência de que o valor justo desses ativos na abertura do exercício
social iniciado a partir de 01/jan./09, diminuído da depreciação
contabilizada nesse exercício, seja significativamente diferente
do valor justo apurado na abertura do exercício social a ser inici-
ado a partir de 01/jan./10 e que os efeitos dessa diferença sejam
relevantes, e irá admitir esse valor como valor justo na abertura
do exercício social dessa demonstração comparativa.

Portanto, o ativo imobilizado está demonstrado ao custo de
aquisição, acrescido de correção monetária calculada até 31/
dez./95, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas por
espécie de bens, como segue:
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Exercício findo em 31/dez./09
DESCRIÇÃO CUSTO DEPRECIAÇÃO

CORRIGIDO ACUMULADA LÍQUIDO
Sistema de Abastecimento de Água 728.256.781 166.061.735 562.195.046
Sistema de Esgoto 173.714.707 34.152.019 139.562.688
Bens de Uso Geral 58.313.665 34.399.128 23.914.537
Subtotal em Operação 960.285.153 234.612.882 725.672.271
Obras em Andamento 190.699.009 0 190.699.009
TOTAL GERAL 1.150.984.162 234.612.882 916.371.280

Exercício findo em 31/dez./08
DESCRIÇÃO CUSTO DEPRECIAÇÃO

CORRIGIDO ACUMULADA LÍQUIDO
Sistema de Abastecimento de Água 718.582.838 143.568.778 575.014.060
Sistema de Esgoto 172.469.752 30.518.954 141.950.798
Bens de Uso Geral 49.357.196 31.887.168 17.470.028
Subtotal em Operação 940.409.786 205.974.900 734.434.886
Obras em Andamento 75.707.835 0 75.707.835
TOTAL GERAL 1.016.117.621 205.974.900 810.142.721

As taxas de depreciação utilizadas são as seguintes:

DESCRIÇÃO TAXAS DE
DEPRECIAÇÃO

Captação, Tratamento, Reservação,
Coleta e Lançamento 2%
Adução e Redes 3%
Imóveis 4%
Hidrômetros 5%
Móveis e Utensílios e Equipamentos Gerais 10%
Equipamento de Processamento de Dados
e Veículos 20%

i) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O imposto de renda e a contribuição social são calcula-

dos com base no resultado tributável. As alíquotas utiliza-
das são de 15%, mais adicional de 10% para imposto de ren-
da e 9% para a contribuição social, conforme legislação em
vigor, e os impostos são contabilizados pelo regime de com-
petência.

j) OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO-CIRCULANTES
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis,

acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
variações monetárias incorridas.

NOTA 4. CONTAS A PAGAR ENERGIA ELETRICA

Os saldos correspondem as seguintes obrigações

DESCRIÇÃO     2009 2008
Cerco 5.671 23.519
Coelba 66.200 194.152
Energipe 3.099.586 1.512.394
Sulgipe 148.377 240.595
TOTAL 3.319.834 1.970.660

NOTA 5. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

Correspondem às seguintes contribuições:

DESCRIÇÃO 2009 2008
Cofins 536.240 980.605
Imposto de Renda Retido na Fonte 630.421 905.633
FGTS    485.723 572.096
INSS 2.103.702 1.765.752
PIS 69.591 212.916
Outros 325.818 161.492
TOTAL 4.151.495 4.598.494

NOTA 6. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os  empréstimos existentes em moeda nacional totalizam a
importância de R$ 39.858.943, sendo R$ 24.717.130 (Curto Pra-
zo) e R$ 15.141.813 (Longo Prazo), com taxas que variam de 4%
a.a  a 10,03% a.a mais CDI e vencimentos de agosto/2010 a
novembro de 2013.

NOTA 7. PARCELAMENTOS

FINANCIADOR CURTO LONGO TOTAL FINAL
PRAZO PRAZO VENCIMENTO

INSS  Lei 10.684/03 1.508.492 14.500.874 16.009.366 jul./2018
Cofins/Pasep Lei 10.684/03 260.088 2.936.864 3.196.952 mar./2012
Salário-Educação 34.028 74.347 108.375 out./2012
Cofins  5160700009113 51.318 384.139 435.457 jul/2013
Pis/Pasep 5170700003244 19.683 120.859 140.542 jul/2013
INSS  Proc. 365585831 834.443 2.690.274 3.524.717 out/2014
TOTAIS 2.708.052 20.707.357 23.415.409

Todos os parcelamentos são atualizados monetariamente
pela TJLP.
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NOTA 8. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO é parte de
diversos processos de origem fiscal e previdenciária nas esferas
administrativa e judicial. A avaliação das Contingências Passivas e
seu grau de risco são avaliados pela área jurídica, caso a caso,
sendo classificadas de acordo com a probabilidade de perda clas-
sificada como provável e possível. A companhia passou a constituir
provisão integral sobre os valores estimados como perdas prová-
veis nas demandas trabalhistas e tributárias, conforme demonstra-
das a seguir:

ESPECIFICAÇÃO VALOR  DA BASE PROVISÃO PROVISÃO
31/12/09  31/12/09 31/12/08

PROVISÃO DE RISCOS TRIBUTÁRIOS E FICAIS
Provável 13.998.207 13.998.207 15.925.144
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS
Provável        1.845.716 1.845.716 0
TOTAIS 15.843.923 15.843.923 15.925.144

NOTA 9. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado da Companhia no exer-
cício apresenta a seguinte composição por classes de ações:

ACIONISTAS ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS TOTAL DEAÇÕES TOTAL
Estado – SE 2.983.771.421 1.737.662.695 4.721.434.116 409.820.481
Tesouro Nacional 0 24.312.654 24.312.654 2.110.338
Codevasf 0 289.809 289.809 25.155
DNOCS 0 232.935 232.935 20.219
Prefeituras 0 273.819 273.819 23.768
Diversos 443 50 493 43
TOTAIS 2.983.771.864 1.762.771.962 4.746.543.826 412.000.004

As ações possuem valor nominal de R$ 0,0868.

NOTA 10. DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O estatuto social da companhia estabelece a distribuição do
dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício,
conforme determina a Lei nº 6.404/76, através de seu artigo 202.

A Diretoria Executiva da Companhia em conjunto com o Conse-
lho de Administração irá encaminhar proposta à Assembléia Geral
Ordinária sobre o não pagamento dos dividendos mínimos obriga-
tórios, considerando que para a atual situação financeira da com-
panhia é incompatível distribuir lucros, apesar do lucro liquido
apurado no exercício de 2009.

De conformidade com os parágrafos 4º e 5º do artigo 202 da Lei
6.404/76, a companhia após a constituição da reserva legal de R$
34.520, constituiu uma reserva especial no valor de R$ 163.969,
correspondente a parcela do dividendo mínimo obrigatório desti-
nado a absorção de prejuízos futuros a serem apurados nos exercí-
cios subseqüentes.

NOTA 11. MUDANÇA DE PRÁTICA CONTÁBIL

Com a finalidade de adequar suas práticas contábeis, a compa-
nhia nesse exercício passou a apropriar as despesas de salários e
encargos sociais do departamento de engenharia na composição
dos custos das obras em andamento correspondentes aos projetos
de imobilizações. As atividades do departamento de engenharia são
voltadas a supervisão e coordenação das obras em serviços. Nesse
exercício foi contabilizado no ativo imobilizado o valor de R$
4.925.679

NOTA 12. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

A empresa efetuou reclassificação nas demonstrações contá-
beis do exercício findo em 31/dez./08, como aprimoramento das
informações contábeis prestadas aos usuários destas demonstra-
ções em consonância com as normas e legislações vigentes no Bra-
sil .

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/dez./08
foram assim reclassificadas:

BALANÇO PATRIMONIAL 2008
PUBLICADO RECLASSIFICADO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 412.000.006 412.000.006
Reservas de capital 0 20.202.023
Reservas de lucros 0 12.468.948
Reserva Legal 567.450 0
Reserva de investimentos 11.901.498 0
Adiantamento para futuro
aumento de capital 446.500.368 426.298.345
TOTAIS 870.969.320 870.969.320

NOTA 13. PLANO ASSISTENCIAL

A Companhia instituiu uma entidade, sob a forma de sociedade
civil, denominada Instituto Assistencial do DESO – DESUS, com fins
assistenciais e não-lucrativos, conforme exigências da legislação
brasileira. Em 30/jul./91 o Estatuto da DESUS foi aprovado em ata

de reunião do Conselho de Administração da DESO, tendo sido
publicado no D.O.E. em 26/ago./91.

Os objetivos primordiais do DESUS são: a) prestar as-
s istência social  aos empregados das mantenedoras do
DESUS; b) firmar convênios com entidades abertas de pre-
vidência privada, sem fins lucrativos, para suplementar a
previdência of ic ia l  em favor dos empregados das
mantedoras (atualmente firmado com a Mongeral Previ-
dência Privada S/A); e c) promover o bem-estar social dos
seus destinatários.

O custeio dos planos do DESUS é atendido pelas seguintes
fontes de receitas: a) jóias e contribuições mensais dos associ-
ados; b) contribuições mensais das mantenedoras, limitadas a
8% a folha de remuneração bruta dos empregados; c) receitas de
aplicações do patrimônio; e d) doações, subvenções, legados e
rendas extraordinárias.

O DESUS aplica seu patrimônio estruturado dentro das téc-
nicas atuariais e integrado no plano de custeio, tendo em vista:
a) rentabilidade compatível com os imperativos atuariais do
plano de custeio; b) garantia real dos investimentos; c) manu-
tenção do poder aquisitivo dos capitais aplicados; e d) teor
social das intenções.

No orçamento anual, as despesas de administração são li-
mitadas a taxa de 15% das respectivas receitas de cobertura.

Auxílio-Desemprego

O auxílio-desemprego é prestação assistencial prevista no
item IV do artigo 15 do Estatuto do DESUS para compensar par-
cialmente a perda salarial dos seus destinatários em caso de
desemprego. O auxílio-desemprego será concedido na forma de
pagamento mensal ou de uma só vez, observadas as condições
estabelecidas no regulamento.

Em relação ao Plano de Custeio, os compromissos do auxí-
lio-desemprego serão custeados exclusivamente pelas
mantenedoras, vedadas qualquer contribuição dos associados
para o mesmo fim. O custeio do auxílio-desemprego será reali-
zado mediante contribuições mensais para a constituição dos
fundos.

Para a cobertura dos riscos de desemprego assegurada
aos associados de idades inferiores a 60 anos, em face da
dificuldade de retorno à atividade, o DESUS constituirá o
Fundo de Desemprego Anormal (Fundesa) com 85% do reco-
lhimento mensal das mantenedoras, resultante da aplica-
ção, sobre as remunerações fixas de seus associados (salá-
rio-base e incorporações), a taxa resultante da multiplica-
ção do índice salarial do associado pelo “índice etário” da
tabela Fundesa.

Para a cobertura dos riscos de desemprego não previsto an-
teriormente, o DESUS constituirá o Fundo de Desemprego Nor-
mal (FUNDESN), com 85% do recolhimento mensal da
mantenedora individualizado em nome de cada associado e re-
sultante da aplicação sobre sua remuneração fixa, da taxa fixa-
da com base em tabelas atuariais aprovadas anualmente pelo
Conselho de Curadores do DESUS.

No exercício de 2009 a mantenedora repassou à DESUS o
montante de R$ 786.684 (R$ 634.201 em 2008),  sendo o valor de
R$ 668.681 (R$ 547.241 em 2008) destinados aos fundos e R$
118.003 (R$ 89.960 em 2008)  para o custeio das despesas de
administração.

Na data de 31/dez./09 o Instituto Assistencial da DESO –
DESUS possuía um efetivo de 618 associados (607 em 2008).

NOTA 14. COBERTURA DE SEGUROS

As apólices de seguros patrimoniais mantidas pela compa-
nhia propiciam coberturas totais no montante de R$ 3.486.000,
assim classificadas:

DESCRIÇÃO VALOR
Sede central da DESO 1.157.000
Almoxarifado Central da DESO 2.329.000

Risco operacional com cobertura de incêndio, raio, explo-
são, implosão, recomposição de documentos, impacto de veícu-
los, danos elétricos, assistência empresarial e risco de opera-
ções.

A administração da companhia considera os valores cober-
tos pelas apólices em geral suficientes para a cobertura de even-
tuais sinistros.

MAX MAIA MONTALVÃO ÉVERTON SANTOS TEIXEIRA
DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE ADM/FINANÇAS

CPF-103.452.485-20 283.488.500-15

SÍLVIO MÚCIO FÁRIAS  JUAREZ CARVALHO FILHO
 DIRETOR DE OPERAÇÕES  DIRETOR TÉCNICO

068.383.915-20 068.384.415-34

LILIAN DE LINS WANDERLEY GILSON RIBEIRO DE JESUS
DIRETORA DE GESTÃO AMBIENTAL GESTÃO DO SISTEMA CONTÁBIL

103.171.395-68 CONTADOR – CRC/SE 1923



Recife, 11 de março de 2010.

Ilmos. srs.
DIRETORES E ACIONISTAS DA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
Aracaju - SE
1) Examinamos o balanço patrimonial da COMPANHIA DE SA-

NEAMENTO DE SERGIPE - DESO, levantado em 31 de dezem-
bro de 2009, e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa,
correspondentes ao exercício findo naquela data, elabora-
dos sob a responsabilidade de sua administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre es-
sas demonstrações contábeis.

2) Exceto quanto ao comentado nos parágrafos “3” a “5”, nos-
sos exames foram conduzidos de acordo com as normas de
auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o pla-
nejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos
saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de
controles internos da entidade; (b) a constatação, com base
em testes, das evidências e dos registros que suportam os
valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a ava-
liação das práticas e das estimativas contábeis mais re-
presentativas adotadas pela administração da entidade,
bem como da apresentação das demonstrações contábeis
tomadas em conjunto.

3) A companhia não realizou os procedimentos pertinentes
aos testes de recuperabilidade dos seus ativos fixos e não
apurou os ajustes a valor presente com base nos saldos de
contas a receber de usuários e contas a pagar de fornece-
dores, conforme orientações do Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis;  CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de
Ativos e CPC 12 – Ajuste a Valor Presente, respectivamente.
Consequentemente, ficamos impossibilitados de opinar
sobre a necessidade de eventuais reconhecimentos de per-
da na realização dos fluxos de caixa destes ativos e ganhos
decorrentes de ajuste a valor presente de passivos.

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
4) Os exames efetuados nos controles existentes sobre contas a

receber de usuários, ativo imobilizado e depósitos judiciais, in-
dicam a necessidade de ajustes no processo de informação que
alimenta o sistema, para permitir os ajustes contábeis necessá-
rios. Como consequência, não nos permitiu uma apreciação inte-
gral e adequada sobre os valores consignados nas respectivas
rubricas, razão pela qual, deixamos de emitir opinião sobre elas.

5) A companhia possui em 31 de dezembro de 2009, provisão para
créditos de liquidação duvidosa no montante de R$ (18.079) mil (
R$ (17.278) mil em 2008). Em virtude da falta de elementos
indicativos de parâmetros criteriosos para a sua constituição, não
pudemos avaliar se a referida provisão é suficiente para atender
as perdas prováveis na realização dos créditos da empresa.

6) Por intermédio dos consultores jurídicos, foi informado que exis-
tem diversas ações judiciais de natureza cíveis contra a compa-
nhia no montante de R$ 11.131 mil com indicação de possibilida-
des de perdas prováveis. Conforme nota explicativa “8”, essas
contingencias não foram incluídas na composição da rubrica de
provisão para contingências passivas. Consequentemente, o re-
sultado do exercício, o patrimônio líquido e o passivo não
circulante estão positivamente afetados pelo mesmo montante.

7) Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos de possíveis ajus-
tes que poderiam resultar da aplicação dos procedimentos de
auditoria omitidos mencionados nos parágrafos “3” a “5”, e
ainda quanto ao que está mencionado no parágrafo “6”, as
demonstrações contábeis referidas no parágrafo “1” tomadas
em conjunto, representam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COM-
PANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, em 31 de dezembro
de 2009, o resultado de suas operações, as mutações do seu
patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa, nas operações
referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.

8) A companhia possui registrado no passivo não circulante, iden-
tificado na rubrica de Parcelamentos, o montante atualizado de

R$ 20.707 mil (R$ 18.061 mil em 2008), relativos aos débitos
de contribuições sociais e previdenciárias junto a Receita
Federal do Brasil e Procuradoria, sobre os quais foi efetuada
adesão ao programa de parcelamento da Lei nº 11.941/09.
Paralelamente está compondo a rubrica de Provisão para
Contingencias Passivas, o montante de R$ 15.844 mil (R$ 15.925
mil em 2008), incluindo o valor de R$ 13.462 mil correspon-
dente ao montante estimado às ações de processos judici-
ais relacionados às contribuições previdenciárias requeridas
para parcelamento. Atualmente os processos encontram-se
aguardando procedimento de consolidação para mensuração
dos montantes efetivos. Dependendo dos valores a serem
apurados na consolidação dos débitos, os registros dessas
obrigações poderão sofrer ajustes com reflexo para mais ou
para menos sobre o patrimônio líquido da companhia.

9) Anteriormente auditamos as demonstrações contábeis de
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, compreen-
dendo o balanço patrimonial, as demonstrações do resul-
tado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa, sobre as quais emitimos parecer datado de 17 de
abril de 2009, contendo ressalvas quanto ao comentado no
parágrafo “3” referente o teste de recuperabilidade, no pa-
rágrafo “4” referente os saldos de estoques, imobilizado e
depósitos judiciais, e  no parágrafo “5”, ressalva pela falta
de resposta a carta de circularização de advogados e ênfa-
se quanto apuração e constituição de débitos e créditos
tributários devidos nas contribuições sociais do Pasep e
Cofins. Conforme mencionado na nota explicativa “2”, as
práticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas a
partir de 01 de janeiro de 2008.

NÉLSON CÂMARA DA SILVA
CONTADOR CRC/RS-023584/O-8-S
HLB AUDILINK & CIA. AUDITORES

CRC/RS 3.688/O-2-S

CNPJ 13.018.171/0001-90

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Senhores Acionistas,

O Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento de Sergipe
– DESO no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
procedeu ao exame do Relatório da Administração, bem como
do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis
referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, à
vista do Parecer dos Auditores Independentes – HLB Audilink &
Cia. Auditores, de 11 de março de 2010, com ressalvas, elaborado
de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.

Tomou, ainda, conhecimento da seguinte proposição:

a . Proposta de Destinação do Resultado, da seguinte forma:

Reserva Legal .............................................. R$ 34.520,00
Reserva Especial ........................................ R$ 163.969,00
Retenção de Lucros ................................... R$ 491.909,00

Total ........................................................... R$ 690.398,00

Exceto pelas ressalvas apontadas no Parecer da Auditoria
Independente, o Conselho Fiscal, por unanimidade, é de opinião que
os referidos documentos societários refletem adequadamente, em

todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira
e de gestão da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO.

Adicionalmente, por unanimidade, manifesta-se
favoravelmente à submissão da proposta de destinação do
resultado do exercício à Assembléia Geral dos Acionistas na
forma apresentada.

Aracaju, 20 de abril de 2010.

GUSTAVO SAMPAIO DE ARROCHELA LOBO
JOSÉ ANDERSON SANTOS DE JESUS

FREDERICO GALINDO DE GÓES


