4 Porto Alegre, Quinta-feira, 29 de maio de 2008

DIÁRIO OFICIAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO – COMUSA
CNPJ 94.126.661/0001-01 – NIRE 43 3 0003187 0
Em atenção às disposições do Estatuto Social e demais normas legais vigentes, submetemos à apreciação dos senhores acionistas o Relatório da Diretoria Executiva, relativo ao período de janeiro a abril de 2008.
Destacaremos neste relatório, de forma sucinta, as principais atividades, obras e ações
desenvolvidas pela Comusa neste período.
O financiamento firmado entre a COMUSA e o Ministério das Cidades tendo como agente
financeiro o Banco do Estado do Rio Grande do Sul no valor R$ 27.450.000,00 para
implantação do Sistema de Coleta de Esgoto Sanitário da Bacia do Arroio Luis Rau,
motivou a transformação da natureza jurídica da empresa para autarquia municipal, a
fim de evitar o recolhimento de tributos federais. Estas medidas possibilitarão o pagamento das parcelas do financiamento contratado.
A partir da aprovação da Lei Municipal 1.750 no final do ano de 2007, a qual estabeleceu
a transformação da natureza jurídica da Comusa para Autarquia Municipal, o que ocorrerá
efetivamente a partir de 1º de junho, foi estabelecido pela Direção um cronograma de
ações e providências a ser desenvolvido para viabilizar o início de suas atividades.
O envolvimento constante e eficaz, principalmente das gerências subordinadas às Diretorias Financeira e Administrativa, culminou com o êxito total das providências necessárias para que a Comusa passe a operar como Autarquia a partir de lº de junho. Isso sem
qualquer prejuízo aos usuários do sistema, e ainda com a certeza de que a partir desta
data o Município de Novo Hamburgo ganhará em investimentos na área de saneamento.
Investimentos importantes foram realizados com o aumento significativo do patrimônio
da empresa:
- aquisição de área de terras para implantação da EAB na ordem de R$ 66.000,00.
- desapropriação da área destinada à construção do Sistema de Esgotamento Sanitário
da Bacia do Arroio Luis Rau, cujo depósito no valor de R$ 561.000,00 foi realizado
judicialmente.
- compra de um caminhão no valor de R$ 235.000,00, incluindo a instalação de um
tanque de aço inoxidável com capacidade de 8.000 m³.

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA – PERÍODO JAN./ABRIL 2008
A Diretoria Financeira através de sua Gerência Comercial realiza importante trabalho
visando à recuperação de perdas comerciais através de vistorias de matrículas
desativadas em virtude de corte, já vistoriadas 3.100 imóveis desde o início dos trabalhos. Destacaram-se 85 matrículas que apresentaram um volume mais significativo de
consumo decorrente de violações de corte, onde foi apurado o consumo de 25.760 m³,
resultando no valor negociado de aproximadamente R$ 45.000,00.
Ainda cabe ressaltar que a Gerência Comercial está realizando o cadastramento no
Bairro Boa Saúde, onde está sendo implantado o sistema de abastecimento de água
pela Comusa. Já foram cadastrados os setores 1 e 2, faltando ainda os setores 3, 4 e 5,
totalizando 1.410 lotes a serem atendidos.
A Diretoria de Operações e Planejamento através de suas Gerências de Operação,
Manutenção, Projetos e Obras e, Produção, executou diversas obras e implementou
ações no intuito de reduzir o índice de perdas e melhorar o abastecimento em nossa
cidade dentre as quais destacamos as seguintes:
1 - Gerência de Operação
• Implantação da comissão de perdas através da resolução de diretoria nº 002/2008.
• Contratação de serviços de varredura para a região do Santo Afonso Sul .
• Compra de equipamentos para a operação (quatro data loggers de pressão).
• Menor índice de perdas já registrado na história da COMUSA em janeiro de 2008.
• Combate às perdas com varredura em 4 Subsistemas, gerando uma economia anual
de R$ 135.000,00.
2 - Gerência de Manutenção
• Execução de 19.402 serviços na Unidade de Serviços, sendo:
- Execução de 3637 cortes e 3099 religações;
- Execução de 6597 vistorias e 1619 consertos de ramal e quadros, entre outros.
• Execução de 1042 consertos de ramal e rede na rua, além de 468 repavimentações
nas calçadas, num total de R$ 1.201.356,82 pagos.
• Serviços em equipamentos eletromecânicos no valor de R$ 50.000,00.

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 30/04/2008 E 31/12/2007 – (Em Reais)
ATIVO

PASSIVO

CIRCULANTE ...........................................................
DISPONÍVEL ...........................................................
Bens Numerários ...................................................
Bancos Conta Depósitos ......................................
Aplicações de Liquidez Imediata .........................
CRÉDITOS ..............................................................
Contas a Receber de Usuários ............................
Outros Créditos/Adiantamentos ...........................
Impostos a Recuperar/Antecipação .....................
Estoques ................................................................

30/4/2008
9.523.555,27
3.674.870,21
619,89
346.777,38
3.327.472,94
5.848.685,06
4.588.012,52
6.251,97
102,30
1.254.318,27

31/12/2007
8.459.787,03
2.176.037,64
1.799,06
1.170.442,17
1.003.796,41
6.283.749,39
4.743.071,23
41.791,59
294.742,88
1.204.143,69

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ............................
CRÉDITOS - LONGO PRAZO ...............................
Contas a Receber de Usuários ............................
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo ............
Hospital Municipal de Novo Hamburgo ...............
Outros Créditos .....................................................
DEPÓSITOS OFERECIDOS EM GARANTIA .......
Depósitos Judiciais ...............................................

5.599.943,98
4.688.871,53
3.240.716,85
677.090,42
552.494,22
218.570,04
911.072,45
911.072,45

4.858.589,33
4.518.598,25
3.080.769,36
677.090,42
552.494,22
208.244,25
339.991,08
339.991,08

PERMANENTE .........................................................
INVESTIMENTO ......................................................
Particip. em Outras Empresas - Banco SICREDI
IMOBILIZADO .........................................................
Prédios ...................................................................
Móveis e Utensílios ...............................................
Máquinas e Equipamentos ...................................
Instalações Diversas .............................................
Biblioteca ...............................................................
Equipamentos e Sistemas de Informática ...........
Veículos .................................................................
Ferramentas ..........................................................
Sistema de Abastecimento de Água ....................
Terrenos Próprios ..................................................
Sistema de Esgotos ..............................................
(-) Depreciações Acumuladas ..............................
INTANGÍVEL ...........................................................
Licenças de Uso - Sistemas de Informática ........
(-) Amortização ......................................................
DIFERIDO ................................................................
Diferido ..................................................................
(-) Amortizações ....................................................

CIRCULANTE ...........................................................
EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO .................
Fornecedores .......................................................
Obrigações Fiscais a Recolher .........................
Imposto de Renda Retido na Fonte ...................
PIS a Recolher ....................................................
COFINS a Recolher ............................................
Contribuição Social a Recolher ..........................
Imposto de Renda a Pagar .................................
Outros Impostos e Contribuições Retidos .........
Obrigações Trabalhistas ....................................
Salários a Pagar ..................................................
Consignações a Pagar ........................................
Pensão Alimentícia a Pagar ...............................
FGTS a Recolher ................................................
INSS a Recolher ..................................................
Créditos Diretores ...............................................
Créditos de Conselheiros ...................................
Outras Obrigações e Provisões ........................
Instituto de Presidência e Assistência dos
Servidores Municipais de Novo Hamburgo ......
Provisão para Férias e 13º salário .....................
Provisão para Contingências .............................
Depósitos e Retenções .......................................
Dividendos a Pagar .............................................
Convênio Eletrobrás - PROCEL .........................
Empréstimos e Financiamentos .........................

74.681.629,53 75.110.296,17
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
74.490.124,10 74.901.317,22
4.398.616,62
4.321.151,44
596.154,27
587.677,77
2.854.637,73
2.780.074,41
1.725.970,04
1.725.970,04
10.550,63
10.264,63
632.260,79
625.207,12
31.563,00
31.563,00
154.581,67
156.171,67 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ..................................
78.516.771,79 77.829.209,71
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO ........................
4.265.545,31
4.199.545,31
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo ............
209.498,20
209.498,20
Instituto de Previdência e Assistência dos Servi(18.906.025,95) (17.575.016,08)
dores Municipais de Novo Hamburgo - IPASEM
23.249,59
23.249,59
201.281,30
201.281,30 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...........................................
(178.031,71)
(178.031,71)
Capital Social ........................................................
167.255,84
184.729,36
Reserva Legal .......................................................
677.529,95
677.529,95
Reserva de Lucros ................................................
(510.274,11)
(492.800,59)

ATIVO TOTAL ...........................................................
89.805.128,78 88.428.672,53
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

30/4/2008
4.741.387,38

31/12/2007
4.777.182,03

4.741.387,38
1.238.771,61
354.838,86
30.124,39
34.732,93
159.981,59
35.735,61
93.941,59
322,75
380.658,87
181.435,20
12.423,33
1.375,32
24.451,66
125.510,15
24.495,21
10.968,00
2.767.118,04

4.777.182,03
1.189.229,75
225.627,93
36.469,15
33.741,89
155.416,89
408.760,61
188.671,68
13.521,15
1.120,53
36.205,24
134.703,01
23.927,00
10.612,00
2.953.563,74

522.253,76
540.268,25
30.782,31
900.187,93
495.848,03
277.777,76

783.380,64
560.245,17
30.782,31
23.400,00
222,72
722.496,35
833.036,55

11.339.164,19

10.944.722,17

11.339.164,19
1.375.267,32

10.944.722,17
1.375.267,32

9.963.896,87

9.569.454,85

73.724.577,21
70.462.658,00
393.144,90
2.868.774,31

72.706.768,33
70.462.658,00
393.144,90
1.850.965,43

PASSIVO TOTAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..........
89.805.128,78 88.428.672,53
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30/04/2008 E 31/12/2007 – (Em Reais)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 ....................
Lucro do Exercício ..........................................................
Destinação
Reserva Legal ...............................................................
Dividendos Propostos ...................................................
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 ....................
Lucro do Exercício ..........................................................
Transferência da conta Lucros / Prejuízos Acumulados
Dividendos conforme AGO .............................................

CAPITAL
SOCIAL
70.462.658,00
70.462.658,00
-

RESERVA
LEGAL
236.011,12
157.133,78
393.144,90
-

RESERVA
DE LUCROS
1.917.808,88
1.850.965,43
(900.000,00)

SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2008 ..............................
70.462.658,00
393.144,90
2.868.774,31
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

LUCRO / PREJUÍZO
ACUMULADO
363.524,72
3.142.675,68

TOTAL
71.062.193,84
3.142.675,68

(157.133,78)
(1.498.101,19)

(1.498.101,19)

1.850.965,43
(1.850.965,43)
-

72.706.768,33
1.917.808,88
(900.000,00)

-

73.724.577,21

3 - Gerência de Projetos e Obras
• Conclusão da Obra da João W. Hennemann e adjacentes, no total de 6.010m de rede
e R$ 578.964,51 investidos.
• Conclusão da Obra da Getúlio Borges da Fonseca e adjacentes, no total de 6.030m de
rede e R$ 497.572,40 investidos.
• Início da Obra da Alvear e adjacentes, no total de 2.175 m de rede e R$ 250.000,00 a
serem investidos.
• Início da Obra da Ícaro e adjacentes, no total de 9.515 m de rede com investimento
aproximado de R$ 1.000.000,00.
• Edital para contratação de Projeto Executivo dos interceptores de esgoto misto, estação de bombeamento e linha de recalque do Arroio Luiz Rau, no valor de R$ 212.000,00
e previsão de início em julho/2008.
• Edital para contratação de Projeto Básico, estudos ambientais e projeto executivo da
ETE Luiz Rau, no valor de R$ 330.000,00 e previsão de início em julho/2008.
Em relação às atividades de caráter institucional destacamos a continuidade dos trabalhos do Laboratório de Educação Ambiental - LEA que proporcionou a milhares de alunos da rede municipal de ensino visitar nossa Estação de Tratamento.
Ainda merece destaque a participação da Comusa na 38º Assembléia da ASSEMAE
(Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento) nos dias 25 a 30 de
maio, em Salvador, com 6 trabalhos aprovados para apresentação.
Concluindo, registramos a satisfação de toda a Diretoria e suas equipes em ter cumprido e implementado plenamente as transformações necessárias para que a COMUSA –
Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo comece a operar em lº de junho de
2008, de forma plena, com objetivos definidos e de maneira a proporcionar à comunidade serviços com qualidade, responsabilidade e agilidade.
Novo Hamburgo, 27 de maio de 2008.
Renato Raymundo Pilger
Sadi Carlos Ritzel
Délcio Altmann
Diretor Presidente
Diretor Financeiro
Diretor de Operações
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 30/04/2008 E 31/12/2007 – (Em Reais)
30/4/2008
31/12/2007
12.065.028,58 33.615.924,33
(1.116.015,16) (3.109.473,01)
(1.116.015,16) (3.109.473,01)
10.949.013,42 30.506.451,32
(6.306.947,69) (18.879.133,16)
(1.281.257,19) (3.757.676,24)
(1.169.020,98) (3.844.170,06)
(982.501,54) (3.561.703,41)
(899.167,24) (2.865.172,79)
(1.755.629,69) (4.140.789,57)
(219.371,05)
(709.621,09)
4.642.065,73 11.627.318,16
(2.142.865,20) (6.085.118,75)
(594.500,99) (1.628.729,70)
(353.592,08)
(973.282,49)
(184.542,34)
(502.023,36)
(56.366,57)
(153.423,85)
(1.269.980,12) (3.566.887,57)
(66.659,80)
(196.017,22)
(156.428,74)
(470.093,26)
(565.323,34) (1.575.726,08)
(214.628,74)
(661.590,86)
(266.939,50)
(663.460,15)
(278.384,09)
(889.501,48)
(436.441,32) (1.233.461,49)
158.057,23
343.960,01
2.499.200,53
5.542.199,41
(1.542.309,96)
2.499.200,53
3.999.889,45
(581.391,65)
(857.213,77)
1.917.808,88
3.142.675,68
0,07
0,12
demonstrações contábeis”.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA .........................
DEDUÇÕES ..............................................................
Impostos incidentes sobre vendas ........................
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA .......................
CUSTOS OPERACIONAIS ......................................
Depreciações e Amortizações ................................
Salários e Encargos Sociais ..................................
Materiais e Insumos ................................................
Energia Elétrica ......................................................
Serviços de Terceiros .............................................
Outros Custos .........................................................
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ...........................
DESPESAS OPERACIONAIS ..................................
Despesas Comerciais ...........................................
Salários e Encargos Sociais ................................
Serviços de Terceiros ...........................................
Despesas Gerais ...................................................
Despesas Administrativas ...................................
Depreciações e Amortizações ..............................
Honorários da Diretoria e Conselhos ..................
Salários e Encargos Sociais ................................
Serviços de Terceiros ...........................................
Despesas Gerais ...................................................
Resultado Financeiro ...........................................
Despesas Financeiras ..........................................
Receitas Financeiras ............................................
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ................
Despesas não Operacional Líquida ......................
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL ....................
PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL .................................
LUCRO DO EXERCÍCIO ..........................................
Lucro por Ação ........................................................
“As notas explicativas são parte integrante das

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PELO
MÉTODO INDIRETO EM 30/04/2008 – (Em Reais)
30/4/2008
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido ........................................................................................
1.917.808,88
Mais: Depreciação e Amortização ......................................................
1.348.483,39
Aumento em Contas a Receber de Usuários ......................................
(4.888,78)
Aumento em Estoques ..........................................................................
(50.174,58)
Redução em Outros Créditos / Adiantamentos Curto Prazo .............
35.539,62
Redução em Impostos a Recuperar ....................................................
294.640,58
Aumento em Outros Créditos Longo Prazo ........................................
(10.325,79)
Aumento em Fornecedores ..................................................................
49.541,86
Aumento em Obrigações Fiscais a Recolher ......................................
129.210,93
Redução em Obrigações Trabalhistas a Pagar ..................................
(28.101,74)
Redução em Provisão de Férias e 13º Salário ...................................
(19.976,92)
Redução em Depósitos e Retenções ..................................................
(23.400,00)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais ................
3.638.357,45
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aumento em Depósitos Judiciais .........................................................
(571.081,37)
Aumento em Ativo Imobilizado .............................................................
(919.816,75)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento .....................
(1.490.898,12)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Redução em Parcelamento - IPASEM Curto Prazo ............................
(261.126,88)
Redução em Empréstimos e Financiamentos .....................................
(555.258,79)
Redução em Convênio Eletrobrás - PROCEL ....................................
(226.648,32)
Distribuição de Dividendos ..................................................................
(34,79)
Aumento em Parcelamento - IPASEM Longo Prazo ...........................
394.442,02
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento ..................
(648.626,76)
AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES .................................
1.498.832,57
Caixa e equivalentes de caixa no início do período .......................
2.176.037,64
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período ...........................
3.674.870,21
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis”.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 30 DE ABRIL DE 2008
c) as contas do Ativo Circulante, estão demonstradas pelo valor de realização, acresci- Nota 07 - SEGUROS CONTRATADOS
Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia Municipal de Saneamento – COMUSA – tem por objetivo a exploração, dos, quando o caso, dos rendimentos e variações monetárias incorridos e líquidos das A Companhia mantém apólices de seguro para cobertura de R$ 3.762.500,00 (três milhões setecentos e vinte e seis mil e quinhentos reais) em valores considerados sufimediante concessão, dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário correspondentes rendas a apropriar;
no Município de Novo Hamburgo. A partir de 1º de junho de 2008, conforme disposto na d) as contas do Passivo Circulante são demonstradas por seus valores conhecidos, cientes pela administração, para suportar eventuais sinistros.
Lei Municipal nº 1.750/2007, de 26 de dezembro de 2007, e Decreto nº 3.288/2008, de acrescidos, quando o caso, dos encargos e variações monetárias incorridos.
Nota 08 - PROVISÃO PARA FÉRIAS
22 de abril de 2008, a operação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento Nota 04 - ESTOQUES
Encontra-se provisionada a parcela relativa às férias e 13º salário incorridos até a data
sanitário no Município passará a ser executada pela autarquia Comusa – Serviços de Os estoques estão avaliados pelo preço médio ponderado, com base em registro per- do balanço especial, somados os referentes aos encargos incidentes.
Água e Esgoto de Novo Hamburgo, razão pela qual será realizada Assembléia Geral manente dos estoques.
Nota 09 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Nota 05 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Extraordinária que deliberará sobre a dissolução e liquidação da Companhia.
a) Contas a Receber de Usuários é representado por créditos de longo prazo sobre IPASEM – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo
Hamburgo: A partir do exercício de 2003, em decorrência da Lei Municipal nº 637/2001,
Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Empresa Estatal, atualizado até 30.04.2008;
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo e com observância aos Prin- b) Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo e Hospital Municipal de Novo Hamburgo o Município de Novo Hamburgo transferiu créditos vencidos e créditos vincendos nos
cípios de Contabilidade emanados da Lei 6.404/76 com as alterações da Lei 11638/07 referem-se a dívidas das entidades oriundo de consumo de água, segregado de Contas exercícios de 2002 e 2003 em favor do IPASEM - Instituto de Previdência e Assistência
e aos demais diplomas legais que se sucederam, às Normas Brasileiras de Contabilida- a Receber de Usuários em função de renegociação realizada em 2004, demonstradas dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo. Esta importância foi objeto de contrato
de Novação de Dívida entre a Companhia e o referido Instituto, tendo como anuente o
de e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a legislação pelo seus valores originais;
c) Depósitos Judiciais refere-se aos depósitos nominais decorrentes de Ação de Anula- Município de Novo Hamburgo, sendo que este contrato estabeleceu prazo de 192 metributária vigente.
ção de Lançamento Tributário, Reclamatória Trabalhista e Ação de Desapropriação de ses para pagamento, atualização monetária pela variação do INPC e juros de 0,5 % ao
Nota 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
mês, todos calculados pró-rata-die.
áreas para expansão das atividades da Comusa.
Na elaboração das demonstrações foram adotadas as seguintes práticas:
Nota 06 - PERMANENTE
Nota 10 - CAPITAL SOCIAL
a) as receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência e refletem a) As contas integrantes do Imobilizado estão demonstradas, individualmente no Balan- O Capital Social Autorizado é de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), dividido
valores nominais;
ço Patrimonial, e as respectivas depreciações estão registradas em conta redutora do em 28.327.777 ações ordinárias e 2.536.420 ações preferenciais, totalizando 30.864.197,
b) às depreciações, calculadas considerando a vida útil econômica dos bens, apresen- Ativo Permanente;
sendo que o Capital Subscrito e Integralizado, até 31/12/2007, é de R$ 70.462.658,00
taram as seguintes taxas: Prédios e Sistema de Abastecimento de Água – 4%; Móveis e b) O Diferido refere-se a gastos com a reorganização da Companhia, entre os quais a (setenta milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e oito
Utensílios, Biblioteca, Máquinas e Equipamentos, Instalações Diversas e Ferramentas - elaboração de manuais de operação e procedimento, gastos estes que estão sendo reais), dividido em 24.959.807 ações ordinárias e 2.058.353 de ações preferenciais,
10%; Veículos, Equipamentos e Sistemas de Informática - 20%;
amortizados de acordo com a legislação vigente.
todas elas sem valor nominal, totalizando 27.018.160.
Novo Hamburgo, 27 de maio de 2008.
RENATO RAYMUNDO PILGER
SADI CARLOS RITZEL
DELCIO ALTMANN
ALEXANDRE HECK
Diretor-Presidente
Diretor Financeiro
Diretor de Operações
Contador - CRC/RS 069955/O-0
PARECER DO CONSELHO FISCAL
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Cumprindo as disposições legais contidas nos incisos II e VII do art. 163 da Lei das À
3. As demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezemSociedades Anônimas, declaramos que examinamos o Balanço Especial e demais
bro de 2007 apresentadas comparativamente foram auditadas por outro
demonstrações contábeis da Companhia Municipal de Saneamento, sediada nesta COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - COMUSA
cidade de Novo Hamburgo, RS, encerrado no dia 30 de abril de 2008.
auditor independente, que emitiu parecer sem ressalvas datado de 14
Com base nesses exames, nas verificações periódicas realizadas nos balancetes NOVO HAMBURGO -RS
de março de 2008.
mensais e no Parecer dos Auditores Independentes, consideramos que a documen1.
Examinamos
o
balanço
patrimonial
especial
da
COMPANHIA
MUNICItação em apreço acha-se formalizada em termos que traduzem com correção e proPAL DE SANEAMENTO - COMUSA, levantado em 30 de abril de 2008, e 4. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, se lipriedade a situação patrimonial e financeira da Companhia na referida data.
Novo Hamburgo, 27 de maio de 2008.
a respectiva Demonstração do Resultado , a Demonstração das Mutadas em conjunto com as notas explicativas, representam adequadamenJaime Luiz Willers
Roque Pedro Schmitz
Helio Feltes
ções do Patrimônio Líquido e a Demonstração de Fluxo de Caixa, cor-

Cód: 15117

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

respondentes ao período de 01 de janeiro a 30 de abril de 2008, elabora-

dos sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabiliCumprindo as disposições legais e estatutárias, declaramos que examinamos o Balanço Especial e demais demonstrações contábeis da Companhia Municipal de Sadade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
neamento, sediada nesta cidade de Novo Hamburgo, RS, encerrado no dia 30 de
contábeis.
abril de 2008.
Com base nesses exames, no Parecer dos Auditores Independentes e no Parecer do 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoConselho Fiscal, consideramos que a documentação em apreço acha-se formalizaria e compreenderam: a) O planejamento dos trabalhos, considerando a
da em termos que traduzem com correção e propriedade a situação patrimonial e
relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e
financeira da Companhia na referida data.
Novo Hamburgo, 27 de maio de 2008.
de controles internos da entidade; b) A constatação, com base em tesNelson Koch - Presidente
tes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as inforPaulo Mossmann
Mirna Lorne Fensterseifer
mações contábeis divulgadas; e c) A avaliação das práticas e estimatiOsni Vitorel Fulber Pereira
Adalberto Alexandre Snel
vas contábeis mais representativas adotadas pela administração da enGabriel Dalmina
Aurélio Fischer
tidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomaJacinta Leonisia Granke
Ronaldo Rodrigues da Silva
das em conjunto.
Lazareno Belisário da Silva
Rafael Schilling Fuck

te, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e a posição
financeira da COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO – COMUSA
em 30 de abril de 2008, o resultado de suas operações, as mutações de
seu patrimônio líquido e o seu fluxo de caixa, referentes ao período findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Novo Hamburgo, 27 de maio de 2008.
Lauermann Schneider Auditoria e Consultoria Contábil Ltda.
CRC/RS 3902
Tânha Maria Lauermann Schneider
Contadora Responsável - CRC/RS 42725

