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CARTA DO PRESIDENTE 

Prezados Cooperados, 

  Com a Graça de DEUS, venho até você apresentar as demonstrações contábeis 

e o relatório da gestão relativos ao exercício de 2019. Destaco antecipadamente que o ano foi 

marcado por muitas conquistas, vitórias, alegrias e decepções. 

  Neste ano que passou nossa Cooperativa, já cumprindo as obrigações legais da 

regulamentação, após um longo processo de avaliação e treinamentos, recebeu sua certificação 

NBR ISO 9001, que evidencia a extrema melhoria na qualidade dos serviços fornecidos pela 

CERCI em todas as suas áreas de atuação, desde o atendimento profissional e humanizado, até 

a energia entregue em sua casa, a qual não medimos esforços nem investimentos para que cada 

dia esteja mais estável. 

   A melhoria dos nossos serviços, não seria possível sem a adoção de uma política 

intensa e eficaz de treinamento, com a qualificação dos nossos colaboradores, que também não 

mediram esforços para alcançar esse objetivo. 

   Por outro lado, não há como aqui deixar registrar a infeliz ação de um único 

colaborador, que muito nos decepcionou, que certamente tomado por intensa ganância e 

egoísmo, atuou covardemente contra a CERCI e contra seus próprios companheiros de trabalho, 

traindo a confiança de todos nós. Ao detectarmos o problema, registramos imediatamente o 

crime junto a autoridade policial competente com as irrefutáveis provas. Também de imediato 

procedemos com a demissão do mesmo por justa causa. Determinamos a adoção de todas as 

medidas legais cabíveis para a recuperação dos valores desviados e punição dos envolvidos. 

Estamos também procurando atuar contra as inverdades publicadas de forma leviana, 

irresponsável e torpe, em algumas redes sociais, que certamente não tem intuito algum de 

engrandecer nossa Cooperativa ou de levar a verdade a nossos Cooperados, mas apenas um 

condão de tentar ofuscar as inúmeras conquistas que a CERCI vem realizando.  

  Reforçamos que tal fato, em nada prejudicará nosso trabalho, ou diminuirá 

nossas realizações, como por exemplo a considerável redução nas tarifas de energia elétrica, a 

qual conquistamos junto à ANEEL. 

   Seguiremos em frente, acima de tudo com Fé em DEUS, determinação em 

nossas ações, compromisso com a ética, responsabilidade e a transparência, e uma vontade 

inabalável de manter na CERCI aqueles que atuam de forma verdadeira, profissional, honesta, 

competente, ou seja, aqueles que compartilham os verdadeiros princípios do cooperativismo. 

Saudações Cooperativistas!!! 

 

Helon Alves Marins – Presidente 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
      Administrando a Cooperativa, dando continuidade à proposta de inovação no modelo de 

gestão, com visão estratégica, eficiente e inovadora, procuramos proporcionar aos cooperados, 

além da excelência em todos os serviços, investimentos em obras de manutenção, de 

melhoramentos nas redes e ainda nos seguintes seguimentos:   

• Adquirimos 02 novos veículos utilitário do tipo caminhonete;  

• Adquirimos 01 motocicleta do modelo Bross 160cc; 

• Reformamos o tanque de abastecimento de Diesel, construímos a base estrutural de 

prevenção de acidentes e controle ambiental;   

• Comemoramos com os cooperados e colaboradores os 50 anos de fundação da CERCI 

e tivemos a grata satisfação de lembrar de todos que contribuíram para sua fundação e 

o seu desenvolvimento. Ratificamos na oportunidade, o compromisso e a 

responsabilidade de continuar conduzindo e promovendo o crescimento integrado da 

Cooperativa com segurança em benefício de todo o quadro social; 

• Inauguramos uma unidade de atendimento em Sambaetiba para facilitar a vida de 

nossos cooperados daquela comunidade;  

• Incluímos 8 jovens no programa Jovens aprendiz, com estudo e estágio prático na 

área administrativa; 

• Ampliamos o sistema de monitoramento por câmeras, na sede, no almoxarifado e na 

subestação para garantir a segurança dos nossos colaboradores e nosso patrimônio; 

• No desenvolvimento do cooperativismo, promovemos treinamentos, cursos de 

capacitação e de profissionalização em parceria com SESCOOP e outras organizações 

voltadas para o desenvolvimento Técnico e profissional de Jovens. Bem como fizemos 

parcerias para realização de projeto de cultura, de esportes e de entretenimento voltados 

a comunidade;  

• Investimos na manutenção e melhoramento de toda a rede da CERCI, em alguns casos, 

com instalações de equipamentos modernos para controle e verificação de perdas 

técnicas e possibilidade de detecção de furto, monitoramento do nível de tensão, 

melhoramos a proteção da rede contra descargas atmosféricas e outros fenômenos da 

natureza; 

• No quadro social, também foram realizadas atualizações cadastrais que resultaram em 

melhor organização, que extinguiram os riscos com uma possível fiscalização da Receita 

Federal, problema que se arrastava a muito tempo na cooperativa; 

• Visto a necessidade em incentivar a Evolução de alguns Colaboradores que não 

concluíram a Educação básica na idade certa, como também, melhorar o nível de 

Escolaridade do Quadro Funcional, a CERCI iniciou em 2019 parceria com Projeto @ 

Possível que visa preparar os Colaboradores através de Estudo Intensivo para 

realização do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos – ENCCEJA, onde já vem colhendo resultados positivos para o ano de 2020 

com Colaboradores Certificados no Ensino Médio e Fundamental; 

• Reestruturamos toda a rede de T.I instalando novos equipamentos para melhorar o 

funcionamento; 

• Instituímos o RH para melhoramento da relação empresa/colaborador. Inclusive com 

aquisição de sistema de tecnologia de gestão de pessoas e gestão comportamental; 

• Renovamos toda a frota de automóvel, por veículos novos, com mais segurança, 

conforto e comodidade para colaboradores e agilidade para atender nosso cooperado; 

• Investimos na política de QUALIDADE, conseguimos obter a certificação da ISO 9001; 

• Estamos construindo um Prédio anexo para abrigar o arquivo e futuramente salas para 

novos setores (com recurso da venda de sucatas e bens inservíveis);  
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• Construímos a escada de acesso, passando a ter uma saída de emergência em nosso 

auditório.  

       Estamos sempre em busca de superações e de melhorias, por isso estamos fazendo 

investimentos, tendo como objetivo, prestar os melhores serviços a todos os cooperados e 

consumidores que utilizam nossa energia. 

       Agradecemos a participação dos cooperados, colaboradores, amigos e parceiros que aqui 

estão com as bênçãos do nosso Senhor Criador, pedindo que nos conceda força para 

continuamos a nos dedicar ao fortalecimento da Cooperativa, em busca dos resultados 

econômicos e da qualidade, para satisfação de todas as famílias de associados. 

 

 

 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Presidente..............................Helon Alves Marins 

Vice Presidente......................Jorge Luiz Brantes dos Santos 

Secretário...............................Lafaiete Augusto da Costa 

Conselheiros...........................Júnia Marcia Nunes da Siva Borges 

 Jorge José Salvaya 

 Odilon Antônio da Silva 

 

 

 

HELON ALVES MARINS 

Presidente 

 

LAFAIETE AUGUSTO DA COSTA 

Secretário 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

 
CENÁRIO 

 
A Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras Itaboraí – CERCI foi fundada em 13 de 

abril de 1969 com o intuito de distribuir energia elétrica nas áreas rurais. 
A missão da CERCI é distribuir energia elétrica com segurança, qualidade, transparência 

nas ações e excelência em serviços. Promovendo o cooperativismo e contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável nas áreas rurais e urbanas. 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

 
A CERCI distribui energia elétrica nos municípios de Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, 

Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim e Saquarema, atendendo a 16047 consumidores em sua área 
de atuação. 
 
Ligação de Consumidores  
 

Foram realizadas, em 2019, 512 novas ligações, sendo 453 consumidores residenciais, 
55 comerciais, 2 industriais, 1 rural e 1 poder público. 
 
Número de Consumidores  
 

O número de consumidores em dezembro de 2020 apresentou um crescimento de 1,81 
% se comparado ao mesmo período do ano anterior: 

 

Classe  Número de consumidores 

  2019 2018 % 

Residencial 14.695 14.421 1,86% 

Industrial 29 32 -10,34% 

Comercial 617 601 2,59% 

Rural 595 587 1,34% 

Outros 111 116 -4,50% 

total 16.047 15.757 1,81% 
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Comportamento do Mercado  
 

A CERCI não possui geração de energia elétrica, tendo todo seu suprimento efetuado 
pela Ampla Energia e Serviços S/A. 

Durante o período de janeiro a dezembro de 2019 a cooperativa adquiriu da 
concessionária, um total de 50,94 GWh. 

 

Balanço energético em GWh 
Exercício 

2019 2018 

Total de energia elétrica adquirida Concessionária 50,940  53,663  

Total de energia elétrica Injetada Microgeração 0,1776  0,0795  

Total de energia elétrica distribuida 42,170  39,944  

Perdas 8,948  13,798  

Percentual de perdas 17,57% 25,86% 

 
Distribuição direta por classe de consumo 
 

A CERCI não distribuiu energia de forma direta no exercício 2019, caracterizando seu 
mercado 100% de Consumidores Cativos. 

O consumo de energia elétrica em sua área de atuação no ano de 2019 foi de 42.170 
milhões de quilowatts-hora, tendo apresentado um crescimento de 5,571% em relação a 2019. 

 
A classe Residencial foi a que apresentou o maior crescimento em kW/h de todas as 

classes sendo 6,5 % no consumo de energia elétrica. 
 
A classe Comercial apresentou um crescimento de 12,92 % no consumo de energia 

elétrica. 
 
A classe industrial apresentou redução de 4,81% no consumo de energia elétrica. 
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A seguir são apresentados resultados sobre o consumo e sua variação no período: 

 

 

Classe de consumidores 
Consumo MWh 

2019 2018 % 

Residencial 27.268  25.604  6,50% 

Comercial 3.724  3.298  12,92% 

Industrial 3.241  3.405  -4,81% 

Rural 3.835  3.638  5,42% 

Outros 4.101  3.999  2,56% 

total 42.170  39.944  5,57% 
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SERVIÇOS EXECUTADOS EM 2019 

 
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDES 
 
Redes de distribuição, ampliação, melhoria e manutenção preventiva, com vistas a manter todo 

o sistema em perfeitas condições de operação, melhorando a qualidade da energia distribuída. 

Os investimentos de 2019 foram realizados somente com recursos próprios. Foram executadas 

123 obras, discriminadas a seguir: 

 
 

CACHOEIRAS DE MACACU 
 
Agro Brasil 
 
RJ 116, km 10 - Expansão de rede para atender pedido de acréscimo de carga. 
 
Rua 41 - Expansão de rede para atender uma nova ligação bifásica. 
 
Km.13 - Expansão de rede para atender pedido de acréscimo de carga com substituição de 
equipamento transformador da I.T. 14540 para 3-75kVA. 
 
Rj116, km13,5, cond. Vale do sol - Expansão de rede com aumento de capacidade de 
equipamento transformador de 3 - 45 kVA para 3-112,5 kVA da I.T. 13570 para atender pedido 
de acréscimo de carga. 
 
R.25 - Expansão de rede com substituição de equipamento transformador da I.T. 14700 para 
atender pedido de acréscimo de carga. 
  
Rua 8 - Expansão de 100 metros de rede de baixa tensão com cabo 3 #35(35) para atender 
pedido de nova ligação. 
 
RJ 116 km 17 - Renovação de rede com substituição de 3 postes de madeira podres por outros 
3 novos postes de madeira. 
 
Rua 27  - Substituição de postes de madeira podres por poste de concreto. 
 
RJ 116 km 10 - Expansão de rede com substituição 60 metros de cabo de B.T. de 2#35(35) para 
3#50(50) para atender pedido de acréscimo de carga. 
 
Rua f - Substituir postes de concreto danificado por outro de concreto e ampliação de 
equipamento transformador para 30 kVA da I.T. 15630. 
R. F - Expansão de rede com substituição de transformador. 
 
Rua 13 - Expansão de rede para melhorar a qualidade do nível de tensão do cooperado Willians 
Pinto Rios, Uc. 882101. 
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Areia Branca 
 
Estrada de areia branca - Construção de 1,4 km de rede de média tensão com cabo 1/0 CAA 
com a implementação de novo equipamento transformador de 3- 15 kVA,  
 
Estrada de areia branca - Substituição de poste de madeira por poste de concreto, da I.T. 213920 
 
Estrada da areia branca - Deslocamento de rede de média tensão com instalação de 200 metros 
de cabo 4CAA e um poste de 11/300 
 
Bertholdo 
 
RJ 126 km 6 (estrada de raiz da serra) - Instalação de equipamento religador da I.S. 20890 
 
RJ 126, estrada de raiz da serra - Expansão de rede com complementação de fases de baixa 
tensão. 
 
RJ 126, estrada de raiz da serra. - Expansão de 135 metros de rede de baixa tensão de cabo 
triplex 2#35(35) mm², instalação de 2 postes de concreto DT de 10/200 intercalado sob a rede 
de MT, substituição de transformador bifásico de 5 kVA para bifásico de 10 kVA, para atender 
uma ligação. 
 
Boa Sorte 
 
Estrada de boa sorte - Expansão de rede intercalando um poste 10/200 para elevar rede de 
média tensão. 
 
Boa Vista 
 
R.do contorno - Expansão de rede de média tensão com instalação de nova instalação 
transformadora de 3-112,5 kVA e instalação de dois novos postes para atender pedido de 
acréscimo de carga. 
 
Rua Aristides Antônio falcão - Expansão de 106 metros de cabo multiplexado de rede de baixa 
tensão com implantação de dois postes 9/300. 
 
Rua do Contorno - Substituição de poste de concreto 11/400 danificado por outro de concreto 
 
Boca do Mato 
 
Vila indiana - Expansão de rede com ampliação de instalação transformadora da I.T. 30510 de 
3-30kVA para 3-75 kVA para atender medição para acréscimo de carga. 
 
Avenida José Ribamar - Substituição de 500 metros de cabos de média tensão de 15 kV nua 
para cabos cobertos. 
 
Carmo 
 
Estrada do Carmo, km 10 - Expansão de rede para atender pedido de novas ligações. 
 
Est.do Carmo - Expansão de rede com complemento de fase, sendo necessário substituição de 
120 metros de cabo multiplex 1#25(25) para cabo 2#35(35) de equipamento transformador de 1-
05kVA para 3-15kVA da I.T.213720 para atender pedido de acréscimo de carga. 
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Castália 
 

Avenida Castália - Expansão de rede com substituição de 150 metros de cabo de B.T. 2#4(4) 
para 3 #50(50) e ampliação da instalação transformadora 30110 de 2-15 kVA para 3-30 kVA para 
melhoria da qualidade de nível de tensão. 
 
RJ 116 km 47 - Expansão de rede com instalação de jogo de chave faca após centro da Castália. 
 
Av. Castália - Substituição de cabo de B.T. nua por multiplexada. 
 
Av.Castelo Branco - Expansão de rede de baixa tensão com instalação de 36 metros e instalaçao 
de um poste 9/300 para atender pedido de nova ligação. 
 
Estreito 
 
Estrada do Estreito - Melhoramento de rede de distribuição com substituição de 153 metros de 
3#4 (4) CA, para 160 metros de cabo triplex 3#35(35) mm², instalação de dois postes de concreto 
DT10/200, substituição de 1 poste de concreto DT10/200 quebrado, por outro de concreto 

 
 

Faraó 
 
Estrada da pedreira - Instalação de poste de concreto para elevar rede de média tensão. 
 
Estr.de bom jardim do faraó - Expansão de rede de B.T. para atender pedido de nova ligação. 
 
Estrada de faraó - Expansão rede de baixa tensão com 70 metros de cabo multiplexado de 
3#35(35) mm², 1 postes de concreto DT 10/200, intercalado sob a rede de MT, para atender a 
uma ligação nova bifásica. 
 
Estrada de faraó - Expansão de 24 metros de rede de baixa tensão com cabo quadriplex de 
3#35(35) mm², para atender um acréscimo de carga. 
 
Estrada de farão - Expansão de rede com substituição de equipamento transformador da I.T. 
201500 de 2-05kVA para 3-10kVA para melhoria da qualidade da tensão fornecida. 
 
Estrada de faraó - Expansão de rede com instalação de 1 poste de concreto DT tipo 11/300, 
entre dois postes existente com rede de média e baixa tensão. 
 
Funchal 
 
Est.do Carmo - Expansão de rede de baixa tensão para atender pedido de nova ligação bifásica. 
 
RJ 122 km 32 - Instalação de equipamento religador na I.S. 22710. 
 
Est.do Carmo - Expansão de 51 metros de rede de baixa tensão multiplexada com implantação 
de dois postes 9/300 para atender pedido de nova ligação. 
 
Gleba Colégio 
  
Estrada da gleba colégio - Expansão de rede com substituição de equipamento transformador 
de 3 -15kVA para 3-30 kVA da I.T. 13250 para atender pedido de acréscimo de carga. 
 

 



 
        

14 
 

 

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

        CACHOEIRAS – ITABORAI LTDA 

            Desde 13 de Abril de 1969 

 

 
Gleba Ribeira 

 
Estrada da gl. Ribeira - Expansão de rede para atender pedido de nova ligação bifásica. 
 
Estrada da gl. Ribeira - Expansão de rede com instalação de um poste 11/600 CC, 3 chaves 
seccionadora e um vão de 26 metros de cabo 50 mm² para interligar rede da CERCI com a rede 
do cond. Jeribá. 
 
Estrada da gl. Ribeira - Construção de 0,3 km Trecho de rede média tensão com cabo 4CAA e 
instalação de 3 postes 11/300 entre cooperado Carlos Germano e cond. Pap. Jardins para 
melhoria da confiabilidade e qualidade do fornecimento de energia. 
 
Cond. country ville - Expansão de rede para atender pedido de acréscimo de carga para bifásico. 
 
Granada 
 
Estrada da granada - Expansão de rede com instalação de 45 metros de cabo triplex 2#35(35) e 
um poste 9/300 para atender pedido de nova ligação 
 
Guapiaçu 
 
Estrada do Guapiaçu - Interligação de rede da Cooperativa com a do Empreendimento 
Imobiliário. 
 
Estrada de Guapiaçu - Expansão de rede com instalação de 170 metros de cabo multiplex 
3#35(35) e instalação de dois postes de 10/200 para atendimento de ligações novas. 
 
Estr.do Guapiaçu - Expansão de rede com de baixa tensão instalação de 60 metros de cabo de 
triplex 2#35(35) e instalação de um poste 10/200. 
 
Estrada do Guapiaçu - Expansão de 75 metros de rede de baixa tensão  com cabo quadriplex 
de 3#50(50), com instalação de 1 poste de concreto DT de 10/200 intercalando com poste 
existente de rede de MT, para atender uma nova ligação bifásica. 
 
Vila do Guapiaçu - Expansão de rede com instalação de um equipamento transformador bifásico 
de 10 kVA, para atender uma nova ligação bifásica. 
 
Cond. Pedra lisa - Expansão de rede de baixa tensão com instalação 34 metros de cabo multiplex 
3#50(50) e um poste DT 9/300 para atender ligação nova monofásica. 
 
Estrada de Guapiaçu - Melhoramento de rede de distribuição com acréscimo de fase da Média 
tensão. 
 
Itaperiti 
 
Est.de santa maria - Expansão de rede de distribuição com substituição de transformador trifásico 
de 45 kVA para 75 kVA, para atender acréscimo de carga. 
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Maraporã 

 
RJ 122 km 23,5 - Expansão de rede de Média tensão com instalação de novo equipamento 
transformador 3 -75 kVA para atender pedido de nova ligação 
 
RJ 122 km 27 - Expansão de 140 metros de rede bifásica de MT 2#4CAA, instalação de 1 poste 
de concreto DT de 11/400, instalação de 1 transformador bifásico de 10 kVA, para atender 
ligação bifásica. 
 
RJ 122 km 23 - Expansão de rede de 350 metros de média tensão com instalação de novo 
equipamento transformador de 3-75 kVA para atender nova ligação trifásica de 200ª 
 
RJ 122 km 23 - Substituição de conjunto de medição queimado que atende ao consumidor 
Dermeval da Silva Fernandes, uc. 754901. 
 
Matumbo 
 
Estrada do Matumbo - Expansão de rede de baixa tensão de 46 metros de cabo multiplexado de 
3#35(35) mm², com um poste de concreto duplo T - 9/300, para atender uma nova ligação 
monofásica. 
 
Estrada do Matumbo - Expansão de rede com implantação de 280 metros de rede de média 
tensão trifásica compacta, 185 metros de rede de baixa tensão multiplexada 3#50(50), novo 
equipamento transformador de 3-30kVA, 7 postes 11/300, 1 poste 11/400 e 2 postes 9/300 para 
atender nova ligação. 
 
Estrada do Matumbo - Expansão de rede, com aumento de capacidade do equipamento 
transformador da I.T. 211800, de 1-15kVA para 3-30 kVA, e substituição de 190 metros de cabo 
de B.T. de 3#35(35) para 3#50(50) para melhoria do nível de tensão. 
 
Morro do Céu 
 
RJ 116 km 35 - Expansão de rede de 150 metros de B.T. multiplexada de cabo 3#35(35), 
ampliação da I.T. 202550 de 1-10 kVA para 3 - 15 kVA, com instalação de 5 postes, sendo 3 de 
DT 11/300 e  2 DT de 10/200  para atender pedido de nova ligação trifásico. 
 
RJ 116 km 36 - Expansão de 26 metros rede de baixa tensão de cabo quadriplex 3#35(35) mm², 
instalação de 1 poste de concreto DT de 10/300 e 1 poste de concreto DT de 9/300, substituição 
de transformador trifásico de 15 kVA para 45 kVA. 
 
Papucaia 
 
Estrada de gleba ribeira - Expansão de rede de baixa tensão. 
 
RJ 116,km 20 - Expansão de rede de distribuição com substituição de transformador trifásico de 
45 kVA para 75 kVA, substituição de 25 metros de rede de baixa tensão com cabo quadriplex de 
3x50(50)mm² e 18 metros de cabo quadriplex de 3#35(35)mm² e instalar 45 metros. 
  
RJ 116 km 20 - Substituição de equipamento religador da R.L. 1005. 
 
RJ 116 km 19,5 - Expansão de 25 metros de rede de baixa tensão, com instalação de 1 poste 
DT de 9/300 e cabo triplex de 2x35(35) mm². 
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Reta dos Ipês 
 
RJ 116 km 40 - Substituição de equipamento religador da I.S. 20010. 
 
 
Serra Queimada 

 
Estrada do vecchi - Substituição de poste de concreto DT de 11/400 deteriorado. 
 
Nucleo esperança - Expansão de rede com substituição de equipamento transformador de 1-10 
kVA para 1-15 kVA da I.T. 213260 para atender pedido de nova ligação. 
  
Estrada de serra queimada - Reforma de rede com substituição de poste 1 poste de madeira e 
instalação de 4 poste de concreto DT de 11/300. 
  
Taboado 

 
RJ 122, km 35 - Expansão de rede com instalação de 1 poste de 9/300 e 40 metros de cabo 
3#50(50) para atender nova ligação trifásica. 
 
RJ 122 km 35 - Instalar equipamento regulador de tensão na Instalação reguladora 221 para 
melhoria da qualidade de tensão. 
 
RJ 116 km 30 - Decréscimo de carga com substituição de transformador de 3-75 kVA para 3-
15 kVA na I.T. 203170. 
 

ITABORAÍ 
 
Jardim Escurial 
 
Travessa do comercio - Substituição de 6 postes de concreto por poste de concreto circular e 
substituição de 217 metros de cabo de baixa tensão 2#35(35). 
 
Pacheco 

 
Estrada de Montevidéu - Expansão de rede de 147m de baixa tensão com cabo triplex de 35 
mm² para atender a uma nova ligação monofásica. 
 
Estrada de Pacheco - Melhoria de rede com deslocamento e substituição de postes da faixa de 
dutos da Petrobras. 
 
Sambaetiba 

 
Rua chico Xavier - Substituição de cabos de média tensão de 4 CA para 1/0 CAA e substituição 
de 4 poste danificados. 
 
RJ 116 km 2 - Instalar equipamento regulador de tensão na Instalação reguladora 811 para 
melhoria da qualidade de tensão 
 
RJ 116 km 7,5 - Expansão de rede com construção de trecho com 870 metros de cabo protegido 
XLPE de 185 mm² e instalação de 11 postes DT 11/300, 6 circulares de 11/400, 3 circular de 
12/600 e 1 circular de 12/1000.   
 
R.vasco da gama - Expansão de rede de baixa tensão para atender pedido de nova ligação. 
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Rua 4, lt. 163. Qd. 5, lotº quinta nova - Expansão de rede com instalação de nova instalação 
transformadora de 2-10kVA para atender pedido de mudança de local de medição. 
 
Estrada 43 - Expansão de rede para atender pedido de ligação bifásico. 
 
RJ 116 km 5,5 - fx. Do der - Expansão de 88 metros de rede de distribuição de baixa tensão com 
instalação de 2 postes de concreto DT de 9/300, para atender a uma ligação monofásica de 
contrato novo. 
 
Av. Leopoldina - Expansão de 85 metros de rede de média tensão com cabo de aluminio nu 2#4 
CAA, 88 metros de rede de baixa tenão bifasico com cabo triplex de 3#35(35) mm². 
 
Av. Prefeito Joao Andrade - Expansão de rede com implantação de nova instalação 
transformadora de capacidade de 3-45Kva 
 
Rua do comercio - Expansão de rede de 105 metros de baixa tensão quadriplex cabo 35 mm, 
com instalação de 3 postes duplo T de 9/300 para ligação monofásica. 
  
Estrada Florestal - Expansão de rede com ampliação da instalação tranformadora 31420 de 3-
30 kVA para 3-75 kVA e substituição de cabos de rede de baixa tensão de nua (3#1/0 (2)) para 
cabo multiplexado de 3#50(50) para atender pedido de acréscimo de carga. 
 
Rua H - Expansão de rede 237 metros de baixa tensão de cabo quadriplex 3x50(50) mm² 
substituindo o cabo triplex de 2#35(35) mm², complementação de fase da média tensão para 
trifásica, substituição de transformador de 15 kVA bifásico para 15kVA trifásico. 
 
Ru 4 - Expansão de 63 metros de rede de baixa tensão de cabo triplex de 3x35(35) mm², 2 postes 
de concreto DT 9/300, para atender uma nova ligação bifásico 
 
Av. Prefeito João de Andrade - Substituição do poste existente para deslocamento de rede de 
média tensão próximo a edificação 
 
Rua 4 - Renovação de rede com substituição de 3 postes de madeira podres para 3 postes de 
concreto de 9/300 e substituição de 145 metros de rede de baixa tensão de cabo 4 CAA, para 
cabo multiplexado 3#50(50) mm² 
 

RIO BONITO 
 
Braçanã 
 
Est.de Bracana - Expansão de rede para atender pedido de nova ligação bifásico. 
 
Estrada de Bracana - Expansão de rede com instalação de transformador para atender uma nova 
ligação bifásica. 
 
Estrada de Bracana - Expansão de rede de média tensão monofásica instalação de quatro postes 
de concreto sendo 2 duplo T de 11/300, 1 duplo T de 11/400 e 1 circular de 11/400 e instalação 
e transformador monofásico de 10 kVA. 
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Matas 
 

Estrada de Matas - Expansão de rede de baixa tensão. 
 
Est. Do Rio Seco - Expansão de rede com ampliação da instalação transformadora 51830 de 2-
10 kVA para 2-15 kVA, com instalação de 65 metros de cabo triplex 3#35(35), 1 poste de concreto 
DT 10/200, para atender a ligação monofásica. 
 
Rio Seco 

 
Estrada de rio seco - Intercalar poste de madeira entre postes 2984 e 2987, para elever rede de 
baixa tensão 
 
Viçosa 
 
Lot. três coqueiros - Expansão de rede para atender pedido de nova ligação. 
 

SILVA JARDIM 
 

Bananeiras 
 

Estrada de Imbau - Intercalar postes de madeira para elevar rede de média tensão 
 
Estrada de bananeiras - Expansão de rede com ampliação de equipamento transformador da 
I.T. 205940 de 2 - 10 kVA para 3 - 15 kVA, substituição de 150 metros de rede de baixa tensão 
2#35(35)  para 3#35(35)  e instalação de 3 postes 10/200, 1 poste 10/300, 1 poste 10/400 . 
 
Estrada de bananeiras - Intercalar poste para elevar rede de M.T. 
 
Estrada de vargem grande - Expansão de rede de B.T. para atender pedido de acréscimo de 
carga de monofásico para bifásico. 
 
Estrada de bananeiras - Instalação de poste DT de 10/200 com estrutura U1, intercalando o lance 
entre os postes 20298 e 20297. 

 
Mato Alto 

 
Est.de mato alto - Expansão de rede para atender duas novas ligações bifásicas 
 
Estrada batalha - Expansão de rede com instalação de novo equipamento transformador de 3- 
75 kVA para atender pedido de acréscimo de carga  
 
Estrada de mato alto - Reforma de rede existente para atender novos consumidores oriundos da 
ENEL (Acerto de poligonal), com instalação de 8 postes de concreto sendo 6 de DT 11/300, 1 
DT 11/400 e um poste circular 11/600 
 
Estrada de mato alto - Substituição de cabos de B.T. nua por isolada com acréscimo de fase, 
para melhoria do nível de tensão.  
 
Estrada de serra da caatinga - Expansão de rede de substituição de transformador para atender 
ligação nova. 
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Pirineus 
 
Estrada de pirinéus - Expansão de rede para atender pedido de nova ligação. 
 
Estrada de pirinéus - Expansão de rede de 45 metros de cabo quadriplex de 3#35(35)mm², 
substituição de transformador de 15 kVA para 30 kVA, deslocamento de poste cabos de BT e 
MTe transformador, instalação de 2 postes de concreto DT de 9/300, e um poste de concreto DT 
11/400  
 
Estrada de pirineus - Substituição de poste de concreto por outro poste de concreto. 
 
Vargem Grande 
 
Estrada de vargem grande - Substituição de poste concreto e instalação de outro para elevar 
rede de M.T. 
 

TANGUÁ 
 
Ipitangas 

 
Est.de Ipitangas - Expansão de rede de baixa tensão para atender ligação nova  
 
Est.de Ipitangas - Expansão de rede de baixa tensão atender pedido de nova ligação 
 
Est.de Ipitangas - Expansão de 49 metros de rede de baixa tensão com cabo triplex de 3#35(35) 
mm², 1 poste de concreto DT de 11/400 e 1 poste de concreto DT de 11/300, substituição de 1 
transformador monofásico de 1-5 kVA para 1 transformador monofásico de 1-10kVA. 
 
Lagoa Verde 

 
Estrada de lagoa verde - Expansão de rede de com ampliação de de instalação 

transformadora da I.T. 50100 de 3-15 kVA para 3-75 kVA com substituição de 63 metros de rede 
de B.T. de 1#25(25) para 3#120(70) para atender pedido de nova ligação trifásica de 200A  
 
Estrada de lagoa verde - Melhoria de rede com substituição 135 metros de cabo 3#4CAA para 
3#1/0CAA, instalação de 3 novas chaves seccionadoras para melhoria da qualidade e 
confiabilidade da energia fornecida. 
 
Posse dos Coutinhos 

 
Estrada da posse dos Coutinhos - Expansão de rede com instalação de equipamento 
transformador para atender pedido de nova ligação  
 
Estrada da posse dos Coutinhos - Expansão de 100 metros rede de baixa tensão com cabo 
2#35(35) com implantação de 1 poste 10/200 para atender pedido de deslocamento de medição. 
 
Estrada da posse dos Coutinhos - Expansão de rede trifásica com instalação de 4 postes de 
concreto para atender a 3 ligações novas bifásicas. 
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 
 No decorrer do ano de 2019, a CERCI efetuou a substituição de 294 para-raios, os quais 
minimizam a queima de transformadores por surto atmosféricos e foram substituídas 1266 
cruzetas de madeira por cruzetas de aço.  
 

PADRONIZAÇÕES/VISTORIAS DE MEDIÇÃO  
 

Durante o exercício de 2019 foram efetuadas 5348 vistorias em unidades consumidoras, 
o que contribuiu para manter os índices das perdas elétricas do sistema de distribuição, 
gerenciamento do setor comercial e a normalização dos padrões de medição de energia elétrica, 
conforme determina a Resolução ANEEL n° 414 de 15 de setembro de 2010. 

Para os grandes consumidores (grupo A), é utilizado conjunto de medição encapsulada 
(TP e TC) e medidor eletrônico com memória de massa, o que permite maior segurança e 
confiabilidade na relação de transformação, assim como maior precisão para o faturamento 
desse grupo de consumidores. 
 

PLANTÃO 24 HORAS  
 
A cooperativa disponibiliza, diariamente, duas equipes no período diurno e uma equipe no 
período noturno, para o atendimento a ocorrências emergenciais. 
 
Departamento técnico 
 

O departamento técnico da CERCI analisou 3650 pedidos referentes a ligação nova, 
acréscimo de carga, inspeções, entre outros.  
 
 

PLANO DE ATIVIDADES 2020 
 
 
Investimentos em construção, ampliação e manutenção de redes 
 

Com o crescimento constante da demanda de energia utilizada pelos nossos 
cooperados, a continuidade nos investimentos nas redes de distribuição será a garantia da 
qualidade do fornecimento.  
 
Infraestrutura - Manutenção preventiva 
 

Continuaremos com a manutenção preventiva, com substituições de postes, cruzetas, 
chaves fusíveis, para-raios, transformadores e podas, sempre visando continuidade e a 
qualidade do fornecimento de energia. 

 
 
Subestação de Sambaetiba 
 

Agora na condição de Permissionária de Serviço público de fornecimento de energia 
elétrica, retomamos a negociação com a ENEL para execução do projeto de energização da 
Subestação de Sambaetiba, ao qual estamos dedicando nosso máximo esforço para sua entrada 
em operação. 
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AGRADECIMENTO 

 

Ao fim do exercício de 2019, queremos agradecer a DEUS, aos membros do Conselho 
de Administração, e, estender esse agradecimento a todos os cooperados, fornecedores, 
parceiros e demais envolvidos direta ou indiretamente em nosso principal objetivo, que é a 
distribuição de energia elétrica com qualidade. 

Agradecemos também aos membros do Conselho Fiscal que se mantiveram atuantes e 
concisos no debate de questões de maior interesse para CERCI. 

Demonstramos ainda, nosso sincero reconhecimento à dedicação e empenho do quadro 
funcional, extensivamente aos associados, nossa razão de existirmos, bem como a todos os 
demais, que contribuíram para o cumprimento da missão desta cooperativa. 

 
 
 

 
Saudações Cooperativistas,  

 
 
 
 

 
HELON ALVES MARINS 

Presidente 
 
 
 

 
 

ANDRÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS 
Engenheiro eletricista 
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Balanço Patrimonial 
 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra 
forma 

      

 

        

 
  

 
 
  

Nota     
 

 
 explicativa  2019  2018  

Ativo        

Circulante        
 Caixa e equivalentes de caixa   5  868  1.367  
 Contas a receber de clientes    6  7.546  7.018  
 Serviços em curso    2  -  
 Tributos a recuperar   
    

 7  
134  116 

 

 Depósitos judiciais e cauções    37  41  
 Almoxarifado operacional             256  321  
 Empréstimos a receber            80  58  
      Ativos financeiros setoriais               3.936  1.025  
 Despesas antecipadas     135  110  
 Outros ativos circulantes    721  974  

Total do circulante    13.714  11.030  

        

Não circulante        
  Outros Ativos não circulantes   19  748  94  
 Imobilizado     9  1.899  2.011  
 Intangível   10  20.874  18.978  

Total do não circulante    23.521  21.083  

        

Total do ativo    37.237  32.113  

        

Passivo e patrimônio líquido        

Circulante         

 Fornecedores e outras obrigações   11  2.547  2.186  
 Obrigações sociais e trabalhistas    680  902  
 Provisões para litígios  13  131  96  
 Obrigações fiscais           590  587  
      Empréstimos e financiamentos  12  678  652  
      Encargos setoriais    456  321  
      Passivos financeiros setoriais    2.754  229  
 Outros passivos circulantes    1.151  958  

Total do circulante    8.986  5.932  

        

Não circulante        
 Empréstimos e financiamentos  12  141  223  
 Provisões   13  203  344  
 Obrig. vinculadas a Concessão de Permissão    1.059  777  

Total do não circulante    1.403  1.344  

 Patrimônio líquido         14      
 Capital social     2.184  2.181  
 Reserva de sobras    23.482  23.360  
 Reserva de lucros      0,00  
 Lucros acumulados       (38)  
 Sobras à disposição da Assembleia    1.181  (666)  

 Total do patrimônio líquido     26.847  24.837  

        
Total do passivo e patrimônio líquido    37.237  32.113  
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Demonstração do Resultado do Exercício 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

 
 
 
 
 

 
 

Nota 
 explicativa  2019  2018 

      

Receita líquida 15  39.065  37.183 
Custo das vendas 16  

(17.679) 
 (20.021

) 

Resultado Bruto   21.386  17.162 

      
Despesas operacionais      
Pessoal e administradores   (11.811)  (13.169) 
Materiais   (1.354)  (988) 
Serviços de terceiros   (2.694)  (2.291) 
Arrendamento e aluguéis   (268)  (303) 
Seguros   (79)  (72) 
Doações, contribuições e subvenções   (33)  (33) 
Provisões   (485)  (667) 
(-) Recuperação de despesas   89  137 
Tributos   (152)  (94) 
Depreciação e amortização   (919)  (847) 
Gastos diversos   (2.357)  143 

Outras receitas operacionais   722  829 
Outras despesas operacionais   (369)  (1.084) 

   (19.710)  (18.439
) 

      

Resultado da atividade, antes do resultado financeiro e do 
imposto de renda e da contribuição social 

   
1.676 

  
(1.277) 

      

Receitas financeiras   553  719 
Despesas financeiras   (205)  (144) 

   348  575 

Resultado financeiro, líquido  18  2.024  (702) 

      
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social   2.024       

(702) 
Despesa com impostos sobre os lucros   (19)   

Lucro (Prejuízo) do exercício   2.005  (702) 

      

 
 
 
A Cooperativa não auferiu outros resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2019 e de 2018. 

 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das 
demonstrações financeiras. 
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Demonstração do Resultado do Exercício 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 Nota       

 explicativa  2019 
Consolidado 

 Ato 
Cooperado 

 Ato Não 
Cooperado 

        

Receita líquida 15  39.065  38.160  905 
Custo das vendas 16  (17.679)  (17.204)  (475) 

Resultado Bruto   21.386  20.956  430 

        

Despesas operacionais        
Pessoal e administradores   (11.811)  (11.493)  (318) 
Materiais   (1.354)  (1.317)  (36) 
Serviços de terceiros   (2.694)  (2.622)  (72) 
Arrendamento e aluguéis   (268)  (261)  (7) 
Seguros   (79)              (77)       (2) 
Doações, contribuições e subvenções   (33)  (32)  (1) 
Provisões   (485)  (472)                   

(13) 
(-) Recuperação de despesas   89  86  2 
Tributos   (152)  (148)  (4) 
Depreciação e amortização   (919)  (894)  (25) 
Gastos diversos 16  (2.357)  (2.293)  (63) 
Outras receitas operacionais 16  722  628  94 
Outras despesas operacionais 16  (369)  (359)  (9) 

   (19.710)  (19.254)  (454) 

Resultado da atividade, antes do 
 resultado financeiro e do 
 imposto de renda e da 
 contribuição social 

   
 

          1.676 

  
 

1.702 

  
 

(24) 

        

Receitas financeiras 18  553  443  110 
Despesas financeiras 18  (205)  (177)  (28) 

   348  266  82 

        
Resultado financeiro, líquido    (1.329)  (1.437)  58 

        
Resultado antes do imposto de 
 renda e da contribuição 
social 

  2.024  1.968  58 

Despesa com impostos sobre os 
lucros 

  (19)    (19) 

        

Lucro (Prejuízo) do exercício   2.005  1.968  39 

        

A Cooperativa não auferiu outros resultados abrangentes nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. 

 

  

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações 
financeiras. 
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Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido 

Em milhares de reais 

   Reservas Legais e Estatutárias    

  
Capital 
Social  

  
Reservas 

 de Capital      

 
Reserva de 

Reavaliação 

 
Reserva 
 Lucros 

 
Lucros/Prejuízos 

acumulados 

 
Reservas  

de Sobras 

 
Sobras/Perdas 

a disposição 

Recursos 
destinados a 
aumento de 

capital 

  
Total 

            

Saldo em 31 de dezembro de 2017 2.126  158 - 158 - 23.201 - -  25.643 

            

Aumento de Capital Social 55          55 

Reservas de reavaliação        161   161 

Reservas de capital   (158)        (158) 

Lucro Líquido(prejuízo)exercício      (38)  (827)   (864) 

Reserva para Fundos Investimentos       158    158 

Saldo 31 de dezembro de 2018 2.181  - - 158 (38) 23.360 (666) -  24.995 

            

Aumento de Capital Social 3          3 
Reservas de lucros     (158)      (158) 
Lucro Líquido(prejuízo)exercício      29  9   38 
Destinação proposta à A.G.O.        1.969   1.969 
Reserva legal      47 (506) 459   - 
Rates      (38) 333 (295)   - 
Reservas Fundos Investimentos       295 (295)   - 

Saldo 31 de dezembro de 2019 2.184  - - - - 23.482 1.181 -  26.847 

            

            

            

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.     
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Demonstração do Fluxo de Caixa 

Em milhares de reais 

 2019  2018 

    

Fluxo de caixa das atividades operacionais 1.182  1.761 

Fornecimento de Energia 36.154  40.332 

Repasse do Fundo da Conta de Desenvolvimento Energético 5.068  823 

Outros Recebimentos Operacionais 522  1.592 

Fornecedores - Materiais e Serviços (7.110)  (7.165) 

Fornecedores - Energia Elétrica (17.828)  (19.168) 

Salários e Encargos Sociais (5.622)  (6.284) 

Tributos sobre a Receita - Federais (3.580)  (3.960) 

Tributos sobre a Receita - Estaduais e Municipais (158)  (119) 

Tributos sobre o Lucro ( IRPJ / CSLL ) (16)  (3) 

Demais Encargos Regulatórios (2.319)  (136) 

Outras Despesas Operacionais (3.929)  (4.151) 
    

Fluxo de caixa das atividades de investimentos (1.440)  (813) 

Imobilizado (1.448)  (823) 

Proventos Recebidos 8  10 

Caixa líquido das atividades de investimentos (257)  948 
    

Fluxo de caixa das atividades de financiamento (241)  (557) 

Empréstimos e Financiamentos Obtidos 690                  

Empréstimos e Financiamentos Pagos (931)  (557) 

Caixa líquido das atividades de financiamento (499)  391 
    

Variação líquida do caixa e de equivalente de caixa (499)  391 
    

Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa (499)  391 

No início do exercício 1.367  977 

No fim do exercício 868  1.367 
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Demonstração do Valor Adicionado 

Em milhares de reais 

Receitas 2019 

Venda de energia e serviços 41.650 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (548) 

Resultado não operacional 354 

 
 

(-) Insumos adquiridos de terceiros  

Outros insumos adquiridos (3.119) 

Material e serviços de terceiros (21.727) 

   

(=) Valor adicionado bruto 16.610 

 
 

(-) Quotas de reintegração (919) 

   

(=) Valor adicionado líquido 15.691 

 
 

(+) Valor adicionado transferido  

  Receitas (Despesas) financeiras 503 

  Resultado da equivalência patrimonial                     -  

   

(=) Valor adicionado a distribuir 16.194 

 
 

Distribuição do valor adicionado:  

 
 

Pessoal  

Remunerações 6.932 

Encargos sociais (exceto INSS) 580 

Convênio assistencial e outros benefícios 2.029 

Custos imobilizados (566) 
  

Governo             

INSS (sobre folha de pagamento) 2.186 

Imposto de renda e contribuição social 19 

Outros (PIS/ COFINS/ enc.setoriais, outros)    2.584 

 
 

Financiadores                

Juros e variações cambiais 155 

Aluguéis 268 

 
 

Acionistas  

Lucros retidos 2.007 

 
 

Valor adicionado (médio) por empregado 109 
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Notas explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de 

dezembro 2019 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

1 Informações Gerais 
 

1.1 Contexto operacional 
 
A Cooperativa de eletrificação Rural de Cachoeiras Itaboraí Ltda. – CERCI é uma Sociedade 
Cooperativa, portanto sem fins lucrativos, provida de personalidade jurídica de direito privado, 
tendo por objetivo defender os interesses socioeconômicos de seus cooperados promovendo a 
integração das atividades rurais. Sua área de atuação abrange os municípios de Cachoeiras de 
Macacu, Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá. No cumprimento de seus objetivos 
societários compete-lhe, entre outras, as seguintes atividades principais:  
 

• Adquirir energia elétrica para seus cooperados, distribuindo a em baixa ou em média tensão. 

• Transformar e distribuir energia elétrica, tanto para o consumo domiciliar, quanto para 
utilização nas atividades agropecuárias, comercial e de baixa renda. 

• Construir, manter e explorar linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica. 
 
No decorrer do exercício social de 2019, a CERCI realizou predominantemente operações de 
distribuição e comercialização de energia elétrica aos seus associados e consumidores, serviços 
de manutenção, ampliação e melhoria do sistema de distribuição de energia elétrica sob sua 
responsabilidade, de acordo com seu objeto social.  
 

1.2 Da Permissão    
                                                                                                                                                 
O serviço público de distribuição de energia elétrica é realizado por concessionárias, autorizadas 
e permissionárias. As cooperativas de eletrificação rural, que ainda atuavam sob autorização 
precária, estavam em processo regularização para passarem a ser concessionárias ou 
permissionárias no ano de 2018 e início do ano de 2019. Nossa Cooperativa assinou o Contrato 
de Permissão no dia 04 de julho de 2018. 
 
Com a regularização, os consumidores da cooperativa passaram a ter direitos e deveres 
equivalentes aos consumidores das 63 concessionárias de distribuição reguladas pela ANEEL. 
 
Em contrapartida, a cooperativa submeteu-se à legislação relativa aos serviços públicos e, 
especificamente, à energia elétrica, bem como às normas e regulamentos expedidos pela 
ANEEL, em especial às obrigações e encargos fixados para a garantia de padrões de qualidade 
e adequação do serviço. Para assegurar o cumprimento de tais parâmetros, a cooperativa 
passou a ser fiscalizada pela Agência. 
 
Com a assinatura dos contratos e a emissão de resoluções autorizativas, os consumidores da 
cooperativa passarão a pagar tarifas fixadas pela ANEEL. Por regras da ANEEL, as 
permissionárias reajustam as tarifas uma vez por ano e passam por revisão tarifária a cada 
quatro anos. A outorga para prestação do serviço tem prazo de 30 anos, com possibilidade de 
prorrogação, por igual período, pelo Poder Concedente. 
 
As demonstrações financeiras foram autorizadas e aprovadas pelo conselho de administração  
em 27 de fevereiro de 2020.  

 



 
        

30 
 

 

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

        CACHOEIRAS – ITABORAI LTDA 

            Desde 13 de Abril de 1969 

 

2 Apresentação das Demonstrações Financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e as disposições complementares e subsidiárias da ANEEL, aplicáveis ao sistema 
contábil das sociedades cooperativas de eletrificação rural,  e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras 
estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados. 
 
 

2.1 Base de preparação e resumo das principais políticas contábeis 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de 
valor.  
 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas 
e também o exercício de julgamento por parte da administração da Cooperativa no processo de 
aplicação das políticas contábeis do Grupo.  
 
 

 2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

 As demonstrações financeiras estão apresentadas em R$ (Reais do Brasil), que é a moeda 
funcional da Cooperativa e, também, a moeda de apresentação. 

 
 

2.3  Caixa e equivalentes de caixa 
 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos 
de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco 
insignificante de mudança de valor.  
 
 

 2.4 Ativos financeiros 
 

2.4.1 Classificação 
 

A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 a Companhia possui ativos classificados como empréstimos e 
recebíveis. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos. 
 
Os ativos financeiros são apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de 
vencimento superior a 12 meses após a data do balanço.  
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2.4.2 Reconhecimento e mensuração 
 

Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da 
transação 
para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os 
ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor 
justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros 
são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido 
transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, 
todos os riscos e os benefícios de propriedade. 
 
Para ativos mensurados ao custo amortizado, a Companhia avalia na data de cada balanço se 
há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. 
Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por impairment são 
incorridas somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais 
eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele 
evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo 
financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. 
 
 

2.5 Contas a Receber 
 
Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos 
títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, 
quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente 
pela administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O 
valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função 
das expectativas da administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores 
envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.  
 

 
2.6 Estoques 

 
Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor 
entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é 
constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.  

 
 

2.7 Imobilizado 
 
O imobilizado é composto basicamente por gastos pela contratação de serviços, aquisição de 
equipamentos e materiais da área administrativa da Cooperativa. 
 
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo 
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos 
futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são 
lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. 
 
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de 
cada exercício.  
 
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor 
contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado.  
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2.8 Intangível 
 
Compreende o direito de uso da infraestrutura, construída ou adquirida pelo operador ou 
fornecida para ser utilizada pela outorgante como parte do contrato de permissão do serviço 
público de energia elétrica (direito de cobrar dos usuários do serviço público por ela prestado), 
em consonância com as disposições do CPC 04 – Ativos Intangíveis e o ICPC 01 (R1) – 
Contratos de Concessão. É avaliado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada 
e das perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável.  
 
A cooperativa entende não haver qualquer indicativo de que o valor contábil dos bens do ativo 
intangível exceda o seu valor recuperável. Tal conclusão é suportada pela metodologia de 
avaliação da base de remuneração utilizada para cálculo da amortização cobrada via tarifa, já 
que enquanto os registros contábeis estão a custo histórico a base de cálculo da amortização 
regulatória corresponde aos ativos avaliados a valor novo de reposição. 
 
 

2.9 Redução ao Valor Recuperável de Ativos – Impairment 
 

A cooperativa analisa anualmente se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será 
recuperável. Caso se identifique tais evidências, a cooperativa estima o valor recuperável do 
ativo. Independentemente da existência de indicação de não recuperação de seu valor contábil, 
ativos intangíveis com vida útil indefinida têm sua recuperação testada pelo menos uma vez por 
ano. Quando o valor residual contábil do ativo excede seu valor recuperável, a cooperativa 
reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (deterioração). Se não for possível 
determinar o valor recuperável de um ativo individualmente, é realizada a análise do valor 
recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence. 
 
 

 2.10 Demais ativos e passivo circulantes e não circulantes 
 
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros 
serão gerados em favor da Cooperativa e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. 

 
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Cooperativa possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico 
seja requerido para liquidá-lo, e demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou 
cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 

 
 
 2.11 Empréstimos e financiamentos 

 
Os empréstimos correspondem principalmente a valores obtidos junto a Eletrobrás e instituições 
bancárias. Eles são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na 
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado, utilizando o método 
da taxa efetiva de juros. 
 
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Cooperativa tenha 
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data 
do balanço. 
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 2.12 Provisões 
 

 As provisões são reconhecidas quando: (i) a Cooperativa tem uma obrigação presente ou não 
formalizada como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos 
seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. 
 
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada 
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida 
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na 
mesma classe de obrigações seja pequena. 
 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para 
liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações 
atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O 
aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa 
financeira. 
 

 2.13 Imposto de renda e contribuição social corrente 
 

 As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos 
correntes originados das operações de Ato não cooperativo e são reconhecidos na 
demonstração do resultado.  
 
O encargo de imposto de renda e a contribuição social é calculado com base nas leis tributárias 
promulgadas na data do balanço da Cooperativa, quando houver lucro tributável. A 
administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Cooperativa nas apurações 
de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável 
dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento às autoridades fiscais. 
 
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, no passivo 
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos 
excedem o total devido na data do relatório.  

  
 

2.14 Reconhecimento da receita 
 

a) Venda de energia elétrica 
 

A receita operacional do curso normal das atividades da Outorgada é medido pelo valor justo 
da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe 
evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos foram transferidos 
para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para 
a entidade, de que os custos associados possam ser estimados de maneira confiável, e de 
que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável. A receita de 
distribuição de energia elétrica é reconhecida no momento em que a energia é faturada. A 
receita não faturada, relativa ao ciclo de faturamento mensal, é apropriada considerando-se 
como base a carga real de energia disponibilizada no mês e o índice de perda anualizado. 
Historicamente, a diferença entre a receita não faturada estimada e o consumo real, a qual é 
reconhecida no mês subsequente, não tem sido relevante. Não existe consumidor que 
isoladamente represente 10% ou mais do total do faturamento. A receita referente à prestação 
de serviços é registrada no momento em que o serviço foi efetivamente prestado, regido por 
contrato de prestação de serviços entre as partes. 
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  b) Receita financeira 
 

A receita de juros é reconhecida pelo método linear com base no tempo e na taxa de juros 
efetiva sobre o montante principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que 
desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada 
do instrumento financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial deste ativo. 
 

  
3 Gestão de risco financeiro 

 
3.1 Fatores de risco financeiro 

 
As atividades da Cooperativa a expõem a diversos riscos financeiros: risco de crédito e risco de 
liquidez. O programa de gestão de risco da Cooperativa concentra-se na imprevisibilidade dos 
mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.  
 
A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Cooperativa, segundo as políticas aprovadas 
pela Administração. A Tesouraria da Cooperativa identifica, avalia e protege a Cooperativa contra 
eventuais riscos financeiros em cooperação com suas atividades operacionais. 
 

(a) Risco de crédito 
 
A Cooperativa está exposta à possibilidade de não receber os valores que lhe são devidos, seja 
dos seus clientes ou aqueles relacionados às aplicações financeiras.  
 
A Cooperativa mantém operações com instrumentos financeiros, sendo que a administração de 
referidos instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando a liquidez, 
rentabilidade e segurança. Os resultados obtidos com estas operações estão de acordo com as 
práticas adotadas pela administração da Cooperativa.  

 
A Cooperativa não efetua aplicações em caráter especulativo. A Cooperativa gerencia seus 
riscos de forma contínua, avaliando se as práticas adotadas na condução das suas atividades 
estão em linha com as políticas adotadas pela sua administração. A política de controle consiste 
em acompanhamento permanente das condições contratadas vis-à-vis condições vigentes no 
mercado.  
 
Em 31 de dezembro de 2019, a Cooperativa não efetuou aplicações de caráter especulativo, em 
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. 

 
(b) Risco de liquidez 

 
As necessidades de tesouraria são geridas pelo departamento financeiro da Companhia, 

supervisionado pelo respetivo Conselho de Administração. 

O risco de liquidez pode ocorrer se as fontes de financiamento, como por exemplo os fluxos de 

caixa operacionais, de desinvestimento, de linhas de crédito e os fluxos de caixa obtidos de 

operações de financiamento, não satisfizerem as necessidades de financiamento, como sejam 

as saídas de caixa para atividades operacionais e de financiamento, os investimentos, a 

remuneração dos Associados/Cooperados e o reembolso da dívida. 

São efetuadas análises regulares aos fluxos de tesouraria estimados quer no curto prazo quer 
no médio e longo prazo de modo a adequar tempestivamente as formas e volumes de 
financiamento apropriados. 
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(c)  Gestão dos passivos financeiros 
 
No grupo outros passivos não circulantes temos o registro de valores a ressarcir relativos a: 
recebimento de energia em duplicidade, ressarcimento de danos, e outras contas a pagar. 
  

 
4 Gestão de capital 

 
Os objetivos da Cooperativa ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade da Cooperativa para oferecer retorno aos Associados/Cooperados e benefícios às 
outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse 
custo.  
 
Condizente com outras Cooperativas do setor, a Cooperativa monitora o capital com base no 
índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como 
percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos 
(incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), 
subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da 
soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida. 

 
5 Caixa e equivalentes de caixa 

  2019   2018 

Caixa e bancos 639  1.138 
Aplicações financeiras de liquidez imediata 228   229 

Total 868  1.367 

 

As aplicações financeiras referem-se a aplicações em fundos de investimento de curto prazo 
com liquidez diária.  
 

 
6 Conta a receber de Clientes  
 

   2019   2018 

Residencial  3.475   3.051 
Industrial  477   403 
Comercial  468   388 
Rural  272   203 
Poderes Públicos  383   508 
Iluminação Pública  1.019   799 
Serviço Público  14   25 
Não Faturado  1.373   1.281 
Serviços Cobráveis  26   27 
Participação financeira  -   (22) 
Parcelamentos a receber  1.299   1.417 
Taxas anteriores a Permissão  377   389 
Provisão para Devedores Duvidosos  (1.636)   (1.450) 

Total  7.546   7.018 
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Conta a receber por idade de vencimento  

   
A 

vencer 
 

Vencidos 

  
 

Total 

até 90 
dias   

até 
180 

dias 

após 
180 dias 

 

Residencial  3.475 2.795  51 629  
Industrial  476 313  35 128  
Comercial  468 370  2 96  
Rural  272 268  1 3  
Poderes públicos  383 122  23 238  
Iluminação pública  1.019 458  115 445  
Serviço Público  14 14  - -  
Não faturado  1.373 1.373  - -  
Serviços cobráveis  26 26  - -  
Participação financeira  - 0  - -  
Parcelamentos a receber  1.299 1.299  - -  
Taxas anteriores a 
permissão 

 377 377 
 - -  

Provisão devedores 
duvidosos 

 (1.636) (1.636) 
 - -  

Total  7.546 5.800  227 1.539  
 
 

Movimentação da Provisão para Devedores Duvidosos (“PDD”) 

   2019 

   
Saldo Inicial  1.450 
Constituição do PDD  186 
Baixa de PDD   
Saldo do PDD  1.636 

             
A Administração constitui provisão para crédito de liquidação duvidosa com base na análise 
individual sobre prováveis perdas de créditos a vencer e vencidos. Nesse contexto, a provisão 
foi complementada em 2019 para refletir eventuais perdas com recebíveis não realizáveis. A 
administração acredita que a provisão constituída reflete a perda esperada com clientes para o 
período.  

 
7 Tributos a recuperar 

   2019  2018 
     
IRRF sobre  aplicação financeira  5  15 
PIS e COFINS (*)  44  55 
Outros impostos  85  46 
   134  116 

     
Circulante  134  116 
Não circulante  -  - 

Total  134  116 
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8    Outros Ativo Não Circulante – Créditos a Receber 
           2018                             2019 
               Processo – Ajuizado                                                                   19               360         0 
               Telemar Norte Leste S/A Ação Judicial                                                           102         0 
               Ativo Financeiro da Permissão                                                                       286       93 
 

                Total                                                                                                              748                                 93 
 
 
A Cooperativa possui ações de natureza cível e criminal, envolvendo riscos de perda 
classificados pela administração. Com expectativa de recebimento em longo prazo. 

   

 
9    Imobilizado 

 
     2019      2018   

   Custo Depreciação Líquido  Custo Depreciação Líquido 

                

Adiantamento de 

Consócios 

 87 - 87  13 - 13 

Almoxarifado de 

investimento 

 1.829 - 1.829  1.909 - 1.909 

Transformação, 

fabricação e 

reparo 

 13 - 13  27   27 

Equipamentos 

de Comunicação 

 - - -  - - - 

Edificações 
 885 (364 )                   

    521 
 859 (336) 523 

Equip. Proc. de 

dados 

 - - -  - - - 

Imóvel 

Almoxarifado 

 - - -  - - - 

Máquinas e 

equipamentos 

 5.886 (95) 5.791  5.793 (70) 5.723 

Móveis e 

utensílios 

 136 (66) 70  130 (60) 70 

Terrenos  400 - 400  400 - 400 

Veículos 
 1.681                    (1.05

8) 
623  1.722 (931) 791 

(-) Trans. Para o 

Intangível 

 (7.435) - (7.435)  (7.445) - (7.445) 

                

 Total  3.482 (1.583) 1.899  3.408 (1.397) 2.011 

           

10    Intangível 
 

     2019      2018   

   Custo Depreciação Líquido  Custo Depreciação Líquido 

Ativo Intangível da 

Concessão 

 13.319 
 

13.285  11.396 
 

11.396 

Licenças de uso de Software  346 (226) 120  277 (209) 67 

Custo retardatário em 

processo 

 0 
 

0  69 
 

69 

Intangível em curso    34    34 

(-) Trans. do Imobilizado  7.435 
 

7.435  7.445 
 

7.445 

            
 

 Total  21.100 (226) 20.874  19.187 (209) 18.978 
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Em conexão com o comentário descrito na Nota 1.2, a Cooperativa, após o pedido da PAC junto 
a ANEEL, efetuou o registro contábil da concessão conforme requerido no ICPC 01 (R1) através 
da transferência do ativo relativo a concessão, que outrora estava registrado no Imobilizado, para 
o Intangível,e o restante do valor foi transferido para Ativo Financeiro da Permissão. O valor 
registrado de concessão compreende o direito de uso da infraestrutura, construída ou adquirida 
pelo operador ou fornecida para ser utilizada pela outorgante como parte do contrato de 
permissão do serviço público de energia elétrica (direito de cobrar dos usuários do serviço público 
por ela prestado), em consonância com as disposições do CPC 04 – Ativos Intangíveis e o ICPC 
01 (R1) – Contratos de Concessão.       

 
11 Fornecedores e outras obrigações 

 
 

 
Em 31 de dezembro de 2019  

 
   

      Suprimento Enel   (1.913)  
      Prysmian Cabos E Sistemas          (120)   
      ABB Ltda   (120)   
      Romagnole Produtos 
Elétricos    

 
 

(110)  
 

      Bruver Crc Consultoria   (48)   
      Tokio Marine Seguradora 
S.A 

 
 

(48)  
 

      Porto Seguro Cia. De 
Seguros 

 
 

(43)  
 

      Outros   (145)  

   (2.547)  

Em 31 de dezembro de 2018     
     Suprimento Enel   (1.785)  
      ABB Ltda   (120)  
      Tokio Marine Seguradora 
S.A 

 
 (53)  

      Porto Seguro Cia. De 
Seguros  

 
 (42)  

   Outros   (186)  

   (2.186)  

 
12 Empréstimos e Financiamentos 
 

Circulante 2019  2018 

 Financiamento Eletrobrás 45  59 

 SICOOB 632  593 

Total Circulante 678  652 

    

    

    

Passivo Circulante 678  652 

Passivo Não circulante 141  223 

Total Empréstimos e financiamentos 819  875 
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13 Provisões 
 

Contingência 
 
O Cooperativa possui ações de naturezas cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda 
classificados pela administração como provável e possível, com base na avaliação de seus 
assessores legais, para as quais existem provisões constituída.    

    
 2019  2018 

        

Provisões para litígios Cíveis 131   96 

Provisões para litígios Trabalhistas/Fiscais 203   344 

Total 334  440 

  
   

Passivo Circulante 131   96 

Passivo Não circulante 203   344 

Total 334   440 

 

14 Patrimônio líquido 
 
 Capital social 
 
 A Conta Capital apresenta os seguintes valores, relativos aos associados e consumidores: 
 

   2019  2018 

Capital social integralizado  2.184  2.181 

Total   2.184  2.181 

  
 

Reserva de Capital 
 
As Reservas Legais e Estatutárias foram constituídas em conformidade com os Art. 45 e 51 do 
Estatuto Social e apresentam a seguinte composição: 

 

   2019  2018 

Reserva Legal  2.227  2.733 

Reserva de Assistência Técnica e Social  3.853  3.520 

Reserva de Desenvolvimento  17.402  16.949 

Reserva de Custeio Judicial  -  123 

Reserva de Capital  -  35 

Total  23.482  23.360 

 
15 Receita líquida 
 

A reconciliação entre as vendas brutas e a receita líquida para o exercício findo em 31 de 
dezembro é como segue: 
   2019  2018 

Receita líquida  21.386  17.162 
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16 Custos de vendas 
   2019  2018 

Compra de energia elétrica para revenda    17.679  20.021 

Total  (17.679)  (20.021) 

 
 

 As despesas relativas a Pessoal e Terceiros correspondem aos gastos com a manutenção da 
equipe e outras contratações visando a adequação aos quadros da ANEEL. A conta despesas 
de Material inclui valores relativos à manutenção de máquinas e equipamentos não imobilizáveis.  

 
As despesas com Gastos diversos comtemplam os valores de adequação do Ativo Imobilizado 
ao ICPC 01 conforme comentado na Nota 1. As contas de outras receitas são compostas de 
valores oriundos de aluguel de postes, arrecadação de convênios, ganhos na alienação e ganhos 
em outras atividades.  

 
17 Despesas operacionais 
 

Despesas operacionais      

Pessoal e administradores   (11.811)    (13.169) 

Materiais   (1.354)    (988) 

Serviços de terceiros   (2.694)  (2.291) 

Arrendamento e aluguéis   (268)  (303) 

Seguros   (79)  (72) 

Doações, contribuições e 
subvenções 

  (33)  (33) 

Provisões   (485)  (667) 

(-) Recuperação de 
despesas 

  89  137 

Tributos   (152)  (94) 

Depreciação e amortização   (919)  (847) 

Gastos diversos   (2.357)  143 

Outras receitas operacionais   722  829 

Outras despesas 
operacionais 

  (369)  (1.084) 

   (19.710)  (18.439) 

 

 
18         Resultado Financeiro 

 
 

 
 

   2019  2018 

Receitas Financeiras  553  719 

Despesas Financeiras   (205)   (144) 

Resultado financeiro líquido   348  575 
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19 Contingências Ativas – Direitos a Recuperar – Processo em Andamento 
 

 
Refere-se ao caso ocorrido de apropriação indevida de valores da Empresa, por funcionário que 
integrava o quadro do Setor de Contabilidade, que, usurpando suas funções, implantou um 
esquema de desvio de dinheiro complexo, e, que, usava de artifícios muito bem elaborados para 
ocultar as operações. A Administração e Departamento Contábil esclarecem: 
  
A detecção do criminoso esquema, foi possível graças a combinação das determinações de 
monitoramento da ANEEL, e a implementação de vários níveis de segurança que a 
Administração optou por seguir. 
 
Apuramos que os fatos ocorreram no curso do ano de 2019 e chegaram ao valor exato de R$ 
360.089,00 (Trezentos e sessenta mil e oitenta e nove reais). As provas do corrido foram 
encaminhadas a 159 Delegacia de Polícia de Cachoeiras de Macacu, estando o Inquérito Policial 
nº 159-00096/2020 em fase de apuração. Maiores detalhes sobre o procedimento investigatório 
poderão ser divulgados pela Administração nos momentos apropriados. 
 
Contabilmente todo o valor desviado foi reconhecido como "Direitos a recuperar - Processo em 
Andamento", e, por essa razão, não houve nenhum prejuízo suportado no presente balanço. 
 
Reafirmamos aqui nosso compromisso com as boas práticas contábeis, sendo certo que desvios 
de caráter não são tratados pelo nosso Setor, no entanto fica demonstrado que até mesmo 
nestes casos estamos aptos a detectar as falhas. 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DO EXERCÍCIO 2019 

Os membros do conselho fiscal da CERCI- COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

CACHOEIRAS -ITABORAI LTDA, abaixo assinado no cumprimento das disposições legais e 

Estatutárias, assistidos pelo assessor contábil do Conselho Fiscal, MARCELO RODRIGUES DE 

FREITAS, emite o seguinte parecer : De acordo com o Balanço Patrimonial do exercício de 2019, 

apresentado pela contabilidade verificou-se que há em caixa e equivalente de caixa valores que 

estão de acordo com limite aprovado pelo Conselho de Administração. O Parecer do Conselho 

Fiscal tem como bases as informações fornecidas pelo departamento contábil da CERCI que são 

eles: Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019; Balancetes de 2019; Demonstração de 

Sobras e Perdas Ato Cooperativo encerrado em 31/12/2019; Demonstração de Sobras e Perdas 

Ato Não cooperativo encerrado em 31/12/2019; Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações 

do Patrimônio Líquido em 31/12/2019. O Conselho Fiscal observou que todos os documentos 

enviados pelos setores financeiro e contábil estão de acordo com as normas estatutárias da 

CERCI. Assim sendo recomendamos a Assembleia Geral Ordinária, regularmente convocada 

para o próximo dia 28 de março do corrente ano, a aprovação das contas. 

Papucaia, 28 de fevereiro de 2020 
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AUDICONSULT 

AUDICONSULT Auditores S/S 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Aos 

Diretores, Conselheiros e Associados da 

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL CACHOEIRAS ITABORAÍ 

LTDA - CERCI Cachoeiras de Macacu — RJ 

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis da COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 

CACHOEIRAS ITABORAÍ LTDA - CERCI, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 

dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 

mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem 

como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 

contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COOPERATIVA DE 

ELETRIFICAÇÃO RURAL CACHOEIRAS ITABORAÍ LTDA - CERCI, em 31 de dezembro de 2019, o 

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Base para Opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normais brasileiras e internacionais de 

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 

seção a seguir intitulada: "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

contábeis". Somos independentes em relação à Cooperativa de acordo com os princípios 

éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC e cumprimos com as demais responsabilidades 

éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Parágrafo de Ênfase 

Conforme mencionado na Nota Explicativa no "19", a Cooperativa foi vítima de fraude interna. 

A administração da Cooperativa adotou as medidas administrativas e legais visando a 

recuperação dos recursos desviados, tendo registrados o valor de R$ 360.089,00 (trezentos e 

sessenta mil e oitenta e nove centavos), em conta de  a Recuperar". Efeitos 

contrários às ações da administração da Cooperativa, serão reconhecidos oportunamente nos 

resultados de exercícios seguintes. 
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Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 

relatório do auditor 

A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que 

compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 

não abrange o relatório da Administração e não expressamos conclusão de auditoria sobre 

esse relatório. 

A cooperativa está desobrigada de apresentar o Relatório da Administração. Não temos nada a 

relatar a este respeito. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas 

demonstrações contábeis 

A administração da COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL CACHOEIRAS ITABORAÍ LTDA - 

CERCI é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 

Rua Vereador Mário Coelho Pires, n.0 1060, Sala I I - Campinas - CEP 88.101 - 090 São José — SC 

Grande Florianópolis - Fone/Fax (48) 3259.2444 — e-mail: audiconsult@audiconsult.com.br - 1 - 

AUDICONSULT 

AUDICONSULT Auditores S/S 

que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade da Cooperativa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 

das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Cooperativa 

ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 

encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela 

supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 

em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 

ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 

nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as 

normas brasileiras de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes 

existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 

relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
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perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 

demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, 

exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 

Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 

alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 

inclusive  as   eventuais  deficiências  significativas nos controles internos que identificamos 

durante nossos trabalhos. 

               AUDICONSULT Auditores S/S 

 Contador - CRC-SC 14.874/O-7”S”RJ  CRC-SC4.012”S”RJ 
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