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Companhia de Saneamento da Capital
A Diretoria Executiva da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP no
cumprimento das disposições legais e estatutárias apresenta o Relatório da
Administração, contemplando as ações de maior relevância, executadas e em
andamento, desenvolvidas pela Companhia em complemento às Demonstrações
Financeiras referentes ao Exercício de 2017. A Companhia é uma empresa de
economia mista do Município de Cuiabá, constituída mediante autorização
legislativa, aprovada em face da Lei nº 4.007, de 2012/2000 e nos termos da Lei nº
6.404/76, com as alterações posteriores, inscrita no CNPF/MF, sob o número
04.707.324/0001-15, tendo a Prefeitura Municipal de Cuiabá como acionista
majoritária. Para a busca da universalização dos serviços de água e esgotamento
sanitário em abril de 2012 a Companhia passou pelo processo de concessão de

PALAVRA DA ADMINISTRAÇÃO

seus serviços por meio do Edital Nº 014/2011. Atualmente a Missão institucional
da SANECAP é realizar o recebimento dos créditos remanescentes
constituídos/Ativo, gerir as Obrigações/Passivo, bem como as obrigações
acessórias junto aos Órgãos Externos. A SANECAP vem buscando o
aprimoramento contínuo de suas práticas de Gestão, a fim de assegurar a
probidade administrativa, visando ser referência de administração em
transparência, qualidade, satisfação dos usuários, fornecedores e empregados. A
Diretoria Executiva em 2017, juntamente com a acionista majoritária – Prefeitura
Municipal de Cuiabá e Conselheiros desenvolveram ações de redução das
despesas, bem como vem buscando quitação dos débitos relativos a processos
trabalhistas e cíveis conforme recursos disponíveis SANECAP/PREFEITURA. Os

QUADRO I – BALANÇO PATRIMONIAL - VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Ativo
Circulante

Nota

Disponibilidades
Aplicações financeiras
Contas a receber de usuários
Recursos bloqueados judicialmente
Impostos e contribuições a recuperar
Município de Cuiabá - Concorrência Pública 014/2011
Demais créditos
Não circulante
Município de Cuiabá - patrimônio/bloqueios SANEMAT
Imobilizado
Total do Ativo

4.
5.
6.
7.
8.

Passivo
Circulante
Fornecedores
Prestadores de serviços
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Consignações tributárias a recolher
Parcelamento tributos federais - Lei 11.941/09
Provisão para obrigações trabalhistas e cíveis
Não circulante
Parcelamento tributos federais Lei 11.941/09
Fornecedores (Correios)
Crédito para aumento de capital
Passivo a descoberto
Capital Social
Prejuízos acumulados
Total do Passivo

Nota
9.
10.
11.
12.
13.
15.
13.
14.

31/12/2017

31/12/2016

32.883.311

35.198.295

418.010
3.153
1.900.143
436.516
2.658
30.117.046
5.785
24.237.374
24.139.193
98.181
57.120.685

257.745
629
2.658.015
461.689
36.635
31.777.275
6.307
24.246.163
24.139.193
106.970
59.444.458

31/12/2017

31/12/2016

21.261.867
22.028
28.101
54.645
5.823
3.063.270
18.088.000
34.161.858
17.061.349
17.100.504
5
1.696.960
215.814.833
(214.117.873)
57.120.685

24.788.191
127.404
23.369
548.746
1.853
2.644.819
21.442.000
35.387.164
18.989.580
16.397.579
5
(730.897)
215.814.833
(216.545.730)
59.444.458

As Notas Explicativas são parte das Demonstrações Contábeis

QUADRO II – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
31/12/2017

31/12/2016

(5.557.227)
(3.105.018)
(281.268)
(330.975)
(19.777)
(702.925)
(57.823)
(1.059.441)
(5.557.227)

(7.057.387)
(3.124.041)
(718.033)
(19.291)
(1.799.531)
(50.007)
(1.346.484)
(7.057.387)

4.996.286
4.996.286
(560.941)

4.494.963
4.494.963
(2.562.424)

(0,01)
As Notas Explicativas são parte das Demonstrações Contábeis

(0,05)

Despesas/receitas operacionais e administrativas
Administrativas
Provisão para obrigações trabalhistas e cíveis
Provisão/reversão (Provisão Devedores Duvidosos)
Depreciação
Encargos por atualização (Correios)
Tributárias
Resultado financeiro líquido
Resultado operacional
Resultado não operacional
Receitas não operacionais - Repasse PMC - Concessão
Lucro (prejuízo) do exercício
Prejuízo por ação

parcelamentos pactuados estão sendo honrados dentro dos prazos estabelecidos.
Os esforços foram constantes para se aumentar a eficácia na cobrança dos
créditos a receber incorridos até abril de 2012, faturados pela prestação dos
serviços pelo fornecimento de água e esgotamento sanitário através de política
comercial de cobrança de débitos, com a realização de Campanhas de
Conciliação, inclusões no SERASA e envio sistemático de notificações para
incremento da arrecadação.
Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2018.
Valéria Moreira Roder
Diretora Presidente

Janaina C. Carvalho de Almeida
Diretor Administrativo/Financeiro

QUADRO IV - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (INDIRETO)
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(560.941)
Resultado do exercício
Ajustes
Depreciações
19.777
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
93.891
Provisão (reversão) para obrigações trabalhistas e cíveis
(3.354.000)
Ajustes de exercícios anteriores
2.988.798
Diminuição (aumento) de ativos operacionais
Contas a receber de usuários
663.981
Recursos bloqueados judicialm ente
25.173
33.977
Impostos e contribuições a recuperar
Município de Cuiabá - Concorrência Pública 014/2011
1.660.229
Demais créditos
522
Aumento (diminuição) de passivos operacionais
Fornecedores e Prestadores de Serviços
602.281
Município de Cuiabá - Cessão uso sistem as
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(494.101)
Consignações e obrigações tributárias a recolher
3.970
Caixa líquido das atividades operacionais
1.683.557
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Imobilizado - Bens Uso Geral
(10.988)
Imobilizado Municipio
Aumento de Capital
Caixa líquido da atividade de investimentos
(10.988)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Obrigações tributárias a recolher
(1.509.780)
Parcelamento tributos federais - Lei 11.941/09
Caixa líquido das atividades de financiamentos
(1.509.780)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
162.789
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
258.374
Disponibilidades
257.745
Títulos e valores m obiliários
629
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
421.163
Disponibilidades
418.010
Títulos e valores m obiliários
3.153
As Notas Explicativas são parte das Demonstrações Contábeis

31/12/2016
(2.562.424)
19.291
718.033
(5.058.000)
29.716.760
955.641
194.749
106.041
1.022.529
48.580
(184.577.341)
(806.506)
(25.637)
(160.248.284)
(1.727)
161.464.418
161.462.691
(1.001.574)
(1.001.574)
212.833
45.541
25.318
20.223
258.374
257.745
629

QUADRO III – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Valores expressos em reais)

1. Contexto Operacional e Capital Social
A Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP é uma sociedade por
ações, de economia mista e capital fechado, constituída em face da
autorização legislativa da Câmara Municipal de Cuiabá, disposta da Lei Nº
4.007, de 20/01/2000, para se incumbir dos objetivos sociais previstos de
seu Estatuto Social, assim como das atividades oriundas das alterações
instituídas pela Lei Nº 5.301/2010. As atribuições inseridas nos objetivos
sociais da SANECAP lhe foram delegadas na exata descrição aprovada do
Estatuto Social da Companhia, cuja outorga pelo Município de Cuiabá se
confere desde a aprovação do seu processo de constituição, que a
incumbiu na exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, com exclusividade, na cidade de Cuiabá, iniciandose de fato as atividades, a partir de 01/01/2002, pela previsão da Lei
Complementar Nº 076 de 05/07/2001 – Art. 1º, que extinguiu a Agência
Municipal de Serviços de Saneamento do Município de Cuiabá - AMSS, a
partir de 31/12/2001. O capital inicial da sociedade, de R$ 50.000, era
composto de 50.000 ações ordinárias de R$ 1,00 cada, subscritas e
integralizadas como segue:
Acionistas
Município de Cuiabá
Pessoas físicas
Total

Subscrito
49.989
11
50.000

Integralizado
4.989
11
5.000

A integralizar
45.000
45.000

Para atender seus propósitos, de acordo com a Lei Complementar
076/2001, a Companhia, consoante com a aprovação em Assembleia de
Acionistas de 24/05/2002, recebeu do Município de Cuiabá, para
incorporação ao seu patrimônio, os seguintes bens, direitos e obrigações
da então extinta AMSS, apurados com base em laudo de avaliação
independente, os quais passaram a integrar o seu patrimônio físico e
econômico:
Composição do Acervo Patrimonial
Bens e direitos
. Contas vencidas a receber de usuários
. Outros direitos, créditos e recursos disponíveis
. Bens para uso operacional
Obrigações
. Obrigações e passivos reconhecidos
Acervo líquido capitalizado

R$

22.883.365
487.629
7.
150.973
(1.597.291)
28.924.676

Decorrente dessa incorporação, o capital social da Companhia passou a ter
a seguinte composição:
Acionistas
Município de Cuiabá
Pessoas físicas
Total

Subscrito
28.974.659
11
28.974.670

R$

Integralizado
28.929.659
11
28.929.670

Em 15/03/2004 o Município de Cuiabá transferiu à Companhia, outros bens
próprios, como aporte de capital, conforme registro no livro Ata de
Assembleia Geral, avaliados em R$ 25.421 mil (R$19.929 mil relativos a
móveis e imóveis e R$ 5.492 mil relativos a terrenos), principalmente para
utilização nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Assim, desde 2004 o capital social era composto por 54.395.415 ações
ordinárias de R$ 1,00 cada, detidas como segue:
Acionistas

Capital Social
Quantidade de Ações
R$
Subscritas A integralizar Integralizados
Prefeitura Municipal de Cuiabá 54.395.405
45.000
54.350.405
Pessoas físicas
10
10
Total
54.395.415
45.000
54.350.415

O Município retomou a exploração dos serviços delegados a SANECAP,
conforme a Lei Complementar Municipal Nº 252 de 01/09/2011,
e realizou o
o
processo licitatório conforme Edital de Concorrência N 014/2011, para
concessão da exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, que compreendem as atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento de água, desde a captação até as
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; e os serviços
públicos de esgotamento sanitário, correspondentes às atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e
disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais
até o seu lançamento final no meio ambiente, incluindo a gestão dos sistemas
organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o
atendimento aos usuários. Através do Ofício do Gabinete do Prefeito Nº
1083/2012 de 16/04/2012, o Município de Cuiabá autorizou a CAB Cuiabá –
Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto a iniciar a prestação
dos serviços públicos no município de Cuiabá, a partir do dia 18/04/2012. A
partir de então a SANECAP passou a gerir os ativos, passivos e obrigações
acessórias junto aos órgãos externos. Em atendimento a Lei Complementar
6.077/2016 de 28/06/2016, que autorizou o Município de Cuiabá a realizar o
acordo de parcelamento de dívidas da SANECAP com a Energisa Mato
Grosso – Distribuidora de Energia S.A, resultou no Termo de Confissão,
Assunção e parcelamento de dívidas firmado entre SANECAP/Município de
Cuiabá/Energisa-MT. O referido Termo de Confissão teve sua aprovação em
27/12/2016, através da Assembleia de Acionistas, quando se conferiu nos
termos das Cláusulas Terceira e Sétima que o Município de Cuiabá, assumiu
de forma irrevogável e irretratável, a dívida do consumo de energia contraída
pela SANECAP, concedendo a SANECAP ampla, irrestrita irrevogável
quitação da mencionada dívida, mediante a Assunção da Dívida pelo acionista
majoritário da mesma, o Município de Cuiabá. A assunção, pelo Município de
Cuiabá da dívida da Companhia com a Energisa-MT teve como consequência,
a obrigação da SANECAP com o Município no mesmo valor, quando então
esta obrigação foi revertida em aumento na quantidade de Ações Ordinárias
Nominativas. Em razão do aumento na quantidade das Ações Ordinárias
Nominativas do Acionista Município de Cuiabá, o Capital Social Integralizado
da SANECAP passou a corresponder ao montante de R$ 215.859.833
(Duzentos e quinze milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e
trinta e três reais), equivalente a 215.859.833 (Duzentos e quinze milhões,
oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais), Ações
Ordinárias Nominativas, no valor nominal de R$ 1.00 (Um real) cada uma, com
direito a voto. Assim, a partir de 2016 o capital social que era composto por
54.395.415 ações ordinárias de R$ 1,00 cada, passou a corresponder ao valor
que segue descrito:
Capital Social
Acionistas
Quantidade de Ações
R$
Subscritas A integralizar Integralizados
Prefeitura Municipal de Cuiabá 54.395.405
45.000
54.350.405
Pessoas físicas
10
10
Total
54.395.415
45.000
54.350.415
Prefeitura Municipal de Cuiabá 161.464.418
161.464.418
Total
215.859.833
45.000
215.814.833
1.1 Acordos Operacionais e Cessão do Direito de Exploração dos
Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Em agosto/1998, o Município de Cuiabá rescindiu com a Companhia de
Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT o contrato de concessão
para a execução e exploração dos serviços de saneamento básico de Cuiabá,
passando os referidos serviços para responsabilidade da Agência Municipal
de Serviços de Saneamento do Município de Cuiabá- AMSS. Em 21/12/2001,
o Município extinguiu a AMSS e delegou à SANECAP o direito de exploração
destes serviços. Paralelamente, o governo estadual, controlador da
SANEMAT, acordou através do Termo de Rescisão do Contrato de
Concessão e Confissão de Dívida, firmado em 21/12/2001, com o Município
o compromisso da reversão dos ativos (bens utilizados para
operacionalização dos serviços), com a transferência da titularidade dominial,
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após o pagamento total do referido acordo, avaliados em R$ 83.098 mil, sobre
os quais obteve o desconto de 40%, relativos a incentivos concedidos pela Lei
Estadual 7.359/2000, de 13/12/2000, remanescendo a dívida em R$ 49.859
mil. Na mesma data, por meio do Termo de Confissão e Assunção de
Dívida, foi acrescido de R$ 5.141 mil relativo a débitos junto à SANEMAT,
provenientes do fornecimento de água aos órgãos Municipais, consolidando a
dívida no total de R$ 55.000 mil, assumida pelo Município. Em seguida, em
02/01/2002 o Município delegou à SANECAP o direito de exploração dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da capital,
utilizando integralmente os bens oriundos do acordo mencionado, enquanto
anuente pagador de (60) parcelas mensais de R$ 150 mil, nas condições do
Termo de Confissão e Assunção de Dívida, Subcláusula Primeira. Em
15/06/2007, o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso assinaram Ato
de Anulação do Termo de Confissão e Assunção de Dívida, e firmaram o
Te r m o d e D a ç ã o e m P a g a m e n t o , o n d e o M u n i c í p i o , c o m a
Interveniência/Anuência da SANECAP, comprometeu-se a fornecer 18,7
milhões de m³ de água e esgotamento sanitário às entidades e instituições
estaduais localizadas no Município de Cuiabá, com o objetivo de liquidar suas
obrigações junto ao Governo do Estado e adquirir os bens remanescentes dos
sistemas de água e esgotamento sanitário. (Nota 7) Através da Lei
Complementar Municipal Nº 252 de 01/09/2011, o Município de Cuiabá
retomou a exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário e de resíduos sólidos e criou a Agência Municipal de
Regulação dos Serviços Públicos de abastecimento de água e esgotamento
sanitário – AMAES. Em 17/02/2012 o Município de Cuiabá assinou o Contrato
de Concessão para Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário com a CAB Cuiabá S/A, que em sua Cláusula
31, Sub-ítem 31.1.1, dispôs sobre as Obrigações da Concessionária da
Assunção de Obrigação de Fornecimento de Água, ficando a CAB Cuiabá,
obrigada a dar cumprimento ao Termo de Dação em Pagamento celebrado
entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá. O Município de
Cuiabá através do Edital Nº 014/2011 em suas Cláusulas 152/153 e do Ofício
do Gabinete do Prefeito Nº 1083/2012 de 16/04/2012, autorizou a
Concessionária a iniciar a prestação dos serviços públicos de abastecimento
de água e esgotamento sanitário no município de Cuiabá, a partir do dia
18/04/2012, com o direito a utilização dos bens necessários e vinculados à
execução dos serviços. Em 18/11/2013 foi firmado o Primeiro Termo Aditivo
ao Instrumento Contratual de Ratificação de Confissão de Dívida e Dação
em Pagamento, entre Município de Cuiabá, Companhia de Saneamento do
Estado de Mato Grosso - SANEMAT, Companhia de Saneamento da Capital –
SANECAP e CAB Cuiabá S.A., com o objetivo de substituir a interveniente
anuente SANECAP pela interveniente anuente CAB Cuiabá.
2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo preceitua as normas
e princípios contábeis geralmente aceitos, observando às instruções da Lei
das Sociedades por Ações - Lei 6.404/76, os pronunciamentos técnicos
emanados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, o Manual de
Sistema Contábil das Companhias Estaduais de Saneamento Básico e outros
dispositivos legais e fiscais aplicáveis às empresas concessionárias do serviço
público de água e esgotamento sanitário.
3. Principais Diretrizes Contábeis
As principais diretrizes contábeis adotadas para a elaboração das
demonstrações contábeis foram: . Contas a receber de usuários Consideram a totalidade das contas em aberto e direitos a receber faturados
por consumo já incorrido, inclusive de órgãos públicos constituídos até abril de
2012, quando cessou o direito de exploração dos sistemas de abastecimento
de água e esgotamento sanitário, pela retomada desse direito pelo Município
de Cuiabá (Lei Complementar Municipal 252/2011). A referida conta contém
créditos vencidos há longo prazo, bem como saldos ainda oriundos do
acervo patrimonial. . Provisão para créditos de liquidação duvidosa Constituída por montante considerado pela Companhia como suficiente para
cobrir possíveis perdas que possam ocorrer na realização das contas a
receber, levando em conta, análise da qualidade e idade dos créditos, bem
continua
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continuação

como as estimativas de recebimento por meio de parcelamentos. . Recursos
bloqueados judicialmente - Demonstrados pelo valor do bloqueio judicial,
que corresponde ao montante esperado de realização ou necessário para
compensar perdas por eventos futuros. . Município de Cuiabá - A Companhia
reconhece a existência de direitos constituídos durante suas operações, a
serem realizados junto ao Município de Cuiabá. . Passivos circulante e Não
circulante - Registrados pelos valores conhecidos ou estimados, com
encargos legais atualizados, calculados até a data do encerramento do
balanço, incluindo multas e juros estimados por obrigações em atraso. .
Provisão para obrigações trabalhistas e cíveis - Constituída mediante
avaliações dos riscos em processos judiciais ou ações de natureza fiscal,
trabalhista, societária ou de cobranças, quantificadas com base em
fundamentos com probabilidade de perda, na avaliação dos assessores
jurídicos sobre os processos existentes e outros fatos conhecidos na data do
balanço. . Receitas e Despesas - Reconhecidas segundo o regime de
competência dos exercícios considerando todas as provisões estimadas para
perdas na realização de direitos e encargos por obrigações não honradas.
4. Contas a Receber de Usuários
As contas a receber de usuários pelo fornecimento de água tratada e
esgotamento sanitário, encargos financeiros por atraso e demais serviços já
faturados, tem o seguinte vencimento:
R$
Contas a Receber de Usuários
31/12/2017 31/12/2016
A vencer
1.537.275
2.198.654
Vencidas até 90 dias
338.535
459.360
Vencidas de 91 a 180 dias
277.837
431.576
Vencidas há mais de 180 dias
54.615.335 54.342.415
Arrecadação a discriminar
(672.963)
(672.005)
Total de Contas a Receber de Usuários
56.096.019 56.760.000
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(54.195.877) (54.101.985)
Saldo Líquido de Contas a Receber de Usuários
1.900.142
2.658.015
Em 2016 a Companhia reconheceu a Provisão/Reversão para Créditos de
Liquidação Duvidosa, tomando por base o volume das contas em atraso a mais
de 90 dias. A Companhia mantém ativa políticas de cobrança em relação aos
créditos vencidos, resguardando o cumprimento de suas obrigações legais,
mediante envio de notificações administrativas e outras medidas de cobrança,
aos usuários inadimplentes.
5. Recursos Bloqueados Judicialmente
Referem-se a bloqueios de recursos financeiros por ordem judicial, destinados a
garantir pagamentos de obrigações decorrentes de ações trabalhistas movidas
por ex-funcionários e por terceiros, prestadores de serviços, que no processo,
chamaram a Companhia na qualidade de responsável subsidiária. E ações
cíveis de indenização por danos morais e materiais, oriundos de cortes
indevidos e outros eventos quando da prestação dos serviços fornecimento de
água e esgotamento sanitário, cujo saldo em 31/12/2017 é de R$ 437 mil (2016
R$ 462 mil).
6. Município de Cuiabá - Concorrência pública Nº 014/2011
R$
Composição da Conta Município de
Cuiabá Conc. Pública N.014/2011
31/12/2017 31/12/2016
Prefeitura Municipal Cuiabá- Edital Anexo VIII (i)
50.000.000 50.000.000
(-) Repasses Financeiros efetuados pela PMC -Acumulado (i) (23.250.247) (23.250.247)
Sub-total – Item (i)
26.749.753 26.749.753
Prefeitura Municipal Cuiabá- Edital Anexo VIII (ii)-Acumulada
29.399.214 24.402.927
(-) Repasses Financeiros efetuados pela PMC-Acumulado (ii) (24.770.796) (18.394.504)
(-) Liquidação Processos Judiciais – RPV
(1.261.124)
(980.900)
Sub-total – Item (ii)
3.367.293
5.027.523
Total de Créditos Constituídos
30.117.046 31.777.276
O Edital de Concorrência Pública Nº 014/2011 do Município de Cuiabá, em seu
Anexo VIII - Utilização pela Concedente dos Recursos Recebidos, reconhece a
Prefeitura do Município de Cuiabá, como co-responsável pelo passivo da
SANECAP, indicando o uso e aplicação dos recursos recebidos da
Concessionária a título de outorga em: “(i) O valor de R$ 140.000.000 (cento e
quarenta milhões de reais) destinados
da seguinte maneira: (i) R$
20.000.000 (vinte milhões de reais) para
pagamentos de obrigações
trabalhistas da SANECAP; (ii) R$ 30.000.000 (trinta milhões de reais) para
pagamentos a fornecedores da SANECAP e (iii) R$ 90.000.000 (noventa
milhões de reais) na execução de obras de infraestrutura a serem executadas
no Município de Cuiabá. O percentual de 5% (cinco por cento) sobre a Receita
Operacional Bruta mensal da concessionária, estimado no valor total de R$
303.627.218 para todo o período da concessão, conforme Plano Municipal de
Saneamento. ” Em 17/02/2012 o Município de Cuiabá assinou o Contrato de
Concessão para Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água,
cuja Cláusula 31.1, dispôs a cronologia dos repasses previstos no Edital de
Concorrência Pública Nº 014/2011. Em 19/06/2015, o percentual mencionado
no item (ii) foi alterado conforme o Decreto Nº 5.799, para 2,5% (Dois e meio),
conforme Artigo 1º: “Art. 1º Os valores alusivos ao item (ii) do Anexo VIII do
Edital de Concorrência Pública Nº 014/2011, ou seja, 5% (cinco por cento) da
Receita Operacional Bruta (ROB) mensal da concessionária, serão rateados
na seguinte proporção: I – 50% (cinquenta por cento) para quitação de passivos
da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP; II – 50% (cinquenta por
cento) para a execução de obras de infraestrutura no município de Cuiabá. ”
Dos créditos relativos ao item (ii), totalizou no exercício o montante de R$
29.399 mil, (R$ 24.403 mil em 2016), do qual foi repassado pelo Município de
Cuiabá até 31/12/20176 o montante de R$ 24.771 mil (R$ 18.395 mil em 2016).
Os recursos recebidos pela Companhia foram utilizados para honrar
obrigações operacionais, administrativas, fiscais e judiciais, mantendo a
Companhia em marcha. Em 2017 a Prefeitura Municipal de Cuiabá realizou a
Liquidação de Processos Judiciais de Requisições de Pequeno Valor – RPV,
provenientes de decisões judiciais de caráter privilegiados, oriundos da
Companhia, no montante de R$ 1.261 mil (R$ 981 mil em 2016), os quais foram
reconhecidos em redução dos créditos relativos ao item (ii).
7. Município de Cuiabá
R$
Composição da Conta – Município de Cuiabá
31/12/2017 31/12/2016
Patrimônio SANEMAT
21.049.609 21.049.609
Bloqueios Judiciais SANEMAT
3.089.584
3.089.584
Total Créditos Constituídos
24.139.193 24.139.193
. Município de Cuiabá – Patrimônio SANEMAT: Em 15/06/2007, foi firmado o
Termo de Dação em Pagamento referente ao Termo de Confissão e Assunção de
Dívida, com a Interveniência/Anuência da SANECAP. Em decorrência do
cumprimento deste Termo, a SANECAP reconheceu o direito junto ao Município no
montante de R$ 21.049 mil, relativo ao consumo mensal das Instituições Estaduais
do Poder Executivo, localizadas no Município de Cuiabá, com o objetivo de
indenizar os bens, devidos por força da municipalização dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como, pelo fornecimento de
água aos órgãos municipais. Em 17/02/2012 o Município de Cuiabá assinou o
Contrato de Concessão para Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento
de Água e Esgotamento Sanitário com a CAB Cuiabá S/A, que em sua Cláusula 31,
Sub-ítem 31.1.1, dispôs sobre as Obrigações da Concessionária da Assunção de
Obrigação de Fornecimento de Água, ficando a CAB Cuiabá, obrigada a dar
cumprimento ao Termo de Dação em Pagamento celebrado entre o Estado de Mato
Grosso e o Município de Cuiabá. . Município de Cuiabá - Bloqueios Judiciais
SANEMAT: Refere-se a bloqueios de recursos financeiros por ordem judicial,
destinados ao pagamento de obrigações decorrentes de ações trabalhistas em
andamento e extintas, movidas por ex-funcionários da Companhia de Saneamento
do Estado de Mato Grosso -SANEMAT, onde a SANECAP foi declarada sucessora
daquela sociedade. Os recursos bloqueados totalizados em R$ 3.090 mil, foram
mantidos como crédito da Companhia em decorrência do entendimento de que
seriam compensados.
8. Imobilizado - Bens de Uso Geral
Correspondem ao saldo de bens adquiridos para manutenção das atividades
administrativas da Companhia, cujo saldo em 31/12/2017 tem a seguinte
composição:
R$
Composição da Conta Imobilizado
Bens de Uso Geral
31/12/2017 31/12/2016
Móveis e Utensílios
108.787
108.787
Equipamentos
13.786
13.786
Computadores e Periféricos
81.613
70.625
(-) Depreciação Acumulada
(106.005)
(86.228)
Total
98.181
106.970

9. Fornecedores
Correspondem às exigibilidades junto a fornecedores de materiais.
Composição da Conta Fornecedores
Fornecedores de materiais
Total
Parcela vencida até 31/12/2016 (31/12/2015)
Parcela vencida após 31/12/2016 (31/12/2015)
Parcela vincenda após 31/12/2017 (31/12/2016)

R$
31/12/2017 31/12/2016
22.028
127.404
22.028
127.404
22.028
127.404
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10. Prestadores de Serviços
Correspondem a serviços contratados inerentes a manutenção das
atividades administrativas da Companhia, cujos saldos eram os seguintes:
Composição da Conta Prestadores de Serviços
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT
Serasa S.A.
Outros prestadores de serviços
Total
Parcela vencida até 31/12/2016 (31/12/2015)
Parcela vencida após 31/12/2016(31/12/2015)
Parcela vincenda após 31/12/2017 (31/12/2016)

R$
31/12/2017 31/12/2016
7.124
8.376
2.809
6.456
18.168
8.537
28.101
23.369
28.101
23.369

11. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Essas obrigações estavam compostas pelas seguintes exigibilidades:

R$
Composição da Conta Obrigações
Trabalhistas e Previdenciárias
31/12/2017 31/12/2016
INSS empregado - Acordos trabalhistas COOTRAPUC
50.331
INSS empregador - Acordos trabalhistas COOTRAPUC
168.898
267.422
Atualização IRRF E INSS- Acordos trabalhistas COOTRAPUC
Provisões para férias
54.645
62.095
Total
54.645
548.746
Parcela vencida até 31/12/2016 (31/12/2015)
Parcela vencida após 31/12/2016 (31/12/2015)
Parcela vincenda após 31/12/2017 (31/12/2016)
-

. IRRF e INSS - Acordo COOTRAPUC - Referem-se a encargos relativos às
retenções havidas, sobre liquidações de sentenças de ex-cooperados em
acordo firmado em setembro/2006. Os encargos devidos, não foram
recolhidos à época, e estão reconhecidos pelos seus valores atualizados. .
Provisão para férias - Refere-se ao reconhecimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias relativas às férias, segundo o período aquisitivo
individual reconhecido em suas competências, até a data de encerramento do
balanço.
12. Consignações Tributárias a Recolher
São débitos decorrentes das seguintes retenções compulsórias de impostos e
encargos, competência dezembro 2017, a serem recolhidos em 2018:
R$
Composição da Conta Consignações Tributárias
31/12/2017 31/12/2016
INSS sobre pagamentos a terceiros
543
ISSQN sobre pagamentos a terceiros
410
PIS/COFINS/CSLL sobre pagamentos a terceiros
3.813
674
IRRF sobre pagamentos a terceiros
1.058
968
Demais retenções a recolher
211
Total
5.824
1.853
Parcela vencida até 31/12/2016 (31/12/2015)
Parcela vencida após 31/12/2016 (31/12/2015)
Parcela vincenda após 31/12/2017 (31/12/2016)
5.824
1.853

13. Parcelamento Especial - Lei 11.941/09
Em julho/2011 a Companhia consolidou o parcelamento referente a débitos
de tributos federais. O saldo devedor antes da consolidação era de R$
45.715 mil, as reduções da Lei 11.941/09, resultou no abatimento de R$
23.256 mil, remanescendo o saldo devedor de R$ 22.459 mil, a ser pago em
180 parcelas, com previsão de sua liquidação em agosto/2024. O saldo
devedor em 31/12/2017, relativo a parcelas vincendas, tem a seguinte
composição:
Parcelamento Especial – Lei 11.941/2009
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Saldo devedor
14. Fornecedores Longo Prazo

31/12/2017 31/12/2016
3.063.270 2.644.819
17.061.349 18.989.580
20.124.619 21.634.399

Composição da Conta – Fornecedores Longo Prazo
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT

R$
31/12/2017 31/12/2016
17.100.505 16.397.579

Referem-se aos custos por serviços de entrega das faturas de consumo de
água e esgotamento sanitário, no período de julho/2004 a novembro/2006,
obrigação esta que vem sendo discutida judicialmente, objetivando a
redução da divida, tendo em vista questionamentos relacionados com
qualidade e custos dos serviços prestados, apresentando o saldo a valores
atualizados em de R$ 17.101 Mil em 2017 (R$ 16.398 Mil em 2016). Essa
discussão judicial encontra-se em fase recursal perante o Tribunal Regional
Federal – TRF, nos Processos: 2005.36.00.012029-6, 2004.36.00.0113372, 2006.36.00.004175-3, 2005.36.00.016404-3, 2005.36.00.009202-6,
2006.36.00.09417-4, 2006.36.00.014865-2, 2008.36.00.006651-1,
2006.36.00.017430-1. Em 2017 a Companhia honrou as faturas de
consumo vencidas no exercício.
15. Provisão para Obrigações Trabalhistas e Cíveis
. Processos Trabalhistas - A Companhia é ré em ações trabalhistas
movidas por ex-funcionários da Companhia e prestadores de serviços
pessoas físicas, terceirizados pela OROS - Organização Razão Social
(antigo IDEP - Instituto de Desenvolvimento de Programas), na qualidade
de OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que
desenvolveu atividades operacionais até abril/2012, quando ainda operava
os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Assim, em
decorrência da responsabilidade da Companhia em honrar as obrigações
trabalhistas em discussão judicial foi constituída a provisão no montante de
R$ 4.613 mil em 2017 (R$ 7.905 mil em 2016), conforme previsão CPC 25 e
Principio Contábil da Prudência. . Processos Cíveis - A Companhia é ré em
diversos processos relativos a ações por perdas materiais e danos morais,
decorrentes da suspensão do fornecimento de água e outros eventos.
Assim, em decorrência da responsabilidade da SANECAP em honrar as
obrigações em discussão judicial foi constituída provisão no montante de
R$ 13.475 mil em 2017 (R$ 13.537 mil em 2016), conforme previsão CPC
25 e Principio Contábil da Prudência.
16. Ajustes de Exercícios Anteriores
Em 2017 foi reconhecido a crédito do Patrimônio Líquido o montante de R$
2.989 mil (sendo R$ 258 miI/débito e R$ 3.247 mil/crédito), como ajustes de
exercícios anteriores em decorrência de fatos ocorridos anteriores ao
exercício. A composição destes ajustes em 31/12/2017, compreende os
seguintes valores:
Conta
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa PCLD
Tributos a Recuperar
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Contingências Trabalhista
Outros
Total

R$
Crédito
Total
237.083 237.083
- (33.977)
492.641 492.641
2.489.526 2.489.526
211.214
14.739 (210.566)
257.739 3.246.537 2.988.798
Débito
33.977

. Provisão Crédito Liquidação Duvidosa – Reversão de provisões
decorrentes de revisão do cálculo de dezembro/2016 e do resultado de
apuração de janeiro/2017. . Tributos a Recuperar – Trata-se da baixa por
prescrição, de valores retidos por órgãos públicos (Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido –
CSLL), no exercício de 2012, por ocasião do pagamento de faturas. .
Obrigações trabalhistas e previdenciárias – Prescrição dos valores
referentes a tributos federais, contabilizados no período compreendido
entre os anos de 2006 a 2010, oriundo dos Processos COOTRAPUC. .
Contingência Trabalhista – Reversão de valores provisionados para
pagamento de obrigações decorrentes de ações judiciais, decorrente da
revisão dos relatórios de controle dos processos judiciais trabalhistas.
. Outros saldos – Refere-se a pagamento de valores de débitos ajuizados
pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso - PGE, demais valores
referem-se a revisão de saldos e cálculos de créditos e obrigações
diversos.
17. Seguros
A Companhia é auto-seguradora de seus ativos.
Valéria Moreira Roder
Diretora Presidente

Janaína C. Carvalho Almeida
Diretora Administrativo/Financeiro
Elionor Souza Maia
Contadora CRC – MT 002219/O-5
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Com base no Parecer dos Auditores Independentes Salgueiro & Motta
Auditoria e Consultoria S/S, nas análises procedidas no período e nos
esclarecimentos prestados pelos órgãos diretivos, concluímos que a
documentação examinada está formalizada em termos que traduzem
adequadamente a situação patrimonial e econômico-financeira da
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP em 31 de dezembro de
2017, e desta forma o Conselho Fiscal é de parecer que as mencionadas
demonstrações financeiras apresentadas estão em condições de serem
submetidas à apreciação e aprovação dos senhores acionistas. Conselho
Fiscal da Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP, representado
pelos membros que este subscrevem, no exercício da competência que lhe é
atribuída pelo artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
examinou as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, compreendendo o
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração
dos Fluxos de Caixa, complementadas por Notas Explicativas, Parecer
dos Auditores Independentes e o Relatório da Administração sobre as
ações realizadas no exercício.
Cuiabá, MT, 20 de Fevereiro de 2018.
ADALBERTO AUGUSTO C. DA SILVA
ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ&ŝƐĐĂů

TELDO FIGUEIREDO DE MATOS
ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ&ŝƐĐĂů

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Srs. Administradores e Acionistas da Companhia de Saneamento
da Capital - SANECAP. Examinamos as demonstrações contábeis da
Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações
contábeis - A administração da Companhia é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorções relevantes, independentemente de causada
por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança
razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção
relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e
divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da
companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a
eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem
como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas
em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Base para opinião com
ressalva sobre as demonstrações contábeis - 1) A Companhia discute
judicialmente (ainda sem sentença transitada em julgado) obrigação com a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, cujo montante
atualizado até dezembro de 2017 corresponde a R$ 17.100 mil (R$ 16.397
mil em 2016) - atualizações reconhecidas em 2016. A obrigação decorre da
prestação de serviços de entrega de faturas de consumo de água e serviços
de esgotamento sanitário no período de julho/2004 a novembro/2006. O
resultado desta discussão judicial pode refletir significativamente na posição
financeira e patrimonial da Companhia (Nota 14). 2) A Companhia reconhece
a existência de direitos (desde o início de suas operações), a serem
realizados junto ao Município de Cuiabá, cujo montante era de R$ 54.256
mil (R$ 55.916 mil em 2016) em dezembro de 2017. São os seguintes os
direitos reconhecidos junto ao Município de Cuiabá, que podem ter
destinações diversas das expectativas dos gestores da companhia: 2.a) o
Edital de Concorrência nº 014/2011, que versou sobre a concessão da
exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento
sanitário no Município de Cuiabá, trouxe em seu anexo “VIII - Utilização pela
Concedente dos Recursos Recebidos” garantias de repasse de recursos
financeiros necessários a honrar passivos com funcionários, prestadores de
serviços, fornecedores, tributos e despesas gerais necessárias a
administração desses passivos. O montante a receber constituído até
dezembro de 2017 corresponde a R$ 30.117 mil (até dezembro de 2015 - R$
31.777 mil) - Nota 6, cuja não realização destes créditos podem refletir
significativamente na posição financeira da Companhia; 2.b) no Ativo Não
Circulante, créditos de R$ 21.049 mil (em 2016 - R$ 21.049 mil) decorrentes
do fornecimento, por conta do Município de Cuiabá, de água e esgotamento
sanitário a entidades do Estado de Mato Grosso, em cumprimento a acordo
em dação de pagamento firmado entre as partes (Município de Cuiabá e
Estado de Mato Grosso), para pagamento dos bens componentes dos
sistemas operacionais de água e esgoto da capital (Notas 1.1 e 7), cuja não
realização destes créditos pode refletir significativamente na posição
financeira da Companhia; 2.c) no Ativo Não Circulante, o montante de R$
3.090 mil (em 2016 - R$ 3.090 mil), referentes a bloqueios de recursos
financeiros por ordem judicial, destinados ao pagamento de obrigações
decorrentes de ações trabalhistas em andamento e extintas, movidas por exfuncionários da SANEMAT, onde a SANECAP foi declarada sucessora
daquela sociedade, mantidos como crédito da Companhia em decorrência
do entendimento de que seriam compensados com a obrigação que o
Município tem com o Governo do Estado de Mato Grosso, oriunda da
aquisição dos bens da SANEMAT, cuja não realização destes créditos pode
refletir significativamente na posição financeira da Companhia (Notas 1.1 e
7); Opinião com ressalva - Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos
dos assuntos descritos nos parágrafos base para opinião com ressalva, as
demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP em 31 de dezembro de
2017, o desempenho de suas operações, os fluxos de caixa e as mutações
de seu patrimônio líquido, referentes ao exercício findo naquela data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ênfase - Até 31 de
dezembro de 2017 e desde sua constituição, a companhia acumulou
prejuízos operacionais de R$ 214.117 mil (até 31 de dezembro de 2016 - R$
216.545 mil) e, nessa mesma data, a companhia acumulava débitos
vencidos e a vencer de R$ 37.302 mil (2016 - 38.733 mil). Em 2017, a
companhia reconheceu o montante de R$ 2.989mil (líquidos a crédito) como
ajustes de exercícios anteriores, referente a retificações de direitos e
obrigações com origem em datas anteriores a este exercício, com reflexo
direto no patrimônio líquido (Nota 16). Estes ajustes estão subsidiados pela
interpretação, em 2016, dos fatos/transações que requerem a adequação da
posição patrimonial e financeira. O Município de Cuiabá retomou a
exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento
sanitário e de seus resíduos sólidos, conforme art. 2º da Lei Complementar
Municipal nº 252 de 01 de setembro de 2011. Em abril/2012 o Município
autorizou à exploração dos sistemas de abastecimento de água e
esgotamento
sanitário a empresa vencedora da Concorrência Pública
Municipal no 014/2011, sendo este o termo final dos serviços prestados pela
Companhia, que a partir de então passou a administrar ativos residuais,
passivos e obrigações acessórias governamentais e institucionais. A
companhia em 2016, consoante ao Termo de Confissão, Assunção e
Parcelamento de Dívidas, celebrado entre SANECAP, Município de
Cuiabá/MT e a Energisa, e Assembleia de Acionistas realizada em
27/12/2016, realizou o aumento na quantidade de Ações Ordinárias
Nominativas do Acionista Município de Cuiabá no montante de R$ 161.464
mil, que passou a corresponder ao montante de R$ 215.814 mil, ações
ordinárias de R$ 1,00 cada (Nota 1). Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018.
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