
 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. - DME 
 

 
1. PERFIL EMPRESARIAL 

 
A DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME (“DME” ou “Companhia”) é uma 
empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, que 
figura como empresa “holding” no Setor Elétrico Brasileiro, tendo como único acionista o 
município de Poços de Caldas, conforme disposto no artigo 2º da Lei Complementar 
Municipal nº 111/2010. 
 
 

2. NOSSOS NEGÓCIOS 
 
A DME possui duas subsidiárias integrais, a saber: DME Distribuição S.A. – DMED 
(“DMED”) e DME Energética S.A. – DMEE (“DMEE”). 
 
A subsidiária integral DMED é titular de outorgas para distribuição de energia elétrica no 
município de Poços de Caldas e geração de energia elétrica sob o regime de serviço 
público, através das seguintes centrais geradoras: UHE Walther Rossi – Antas II; MCH 
José Togni – Bortolan; PCH Ubirajara Machado de Moraes - Véu das Noivas; e UHE 
Machadinho, através de participação direta no Consórcio Machadinho, correspondente a 
2,7326%. 
 
Sob o aspecto societário, a controlada direta DMED detém participação direta na 
Machadinho Energética S/A - MAESA (3,2899%), Sociedade de Propósito Específico - SPE 
responsável pela implantação da UHE Machadinho.  
 
A controlada direta DMEE é titular de outorgas de geração de energia elétrica sob o regime 
de produção independente das seguintes centrais geradoras: PCH Padre Carlos – Rolador; 
UHE Salto Pilão, através de participação direta no Consórcio Empresarial Salto Pilão, 
correspondente a 20%; e UHE Pai Querê, através de participação direta no Consórcio 
Empresarial Pai Querê, correspondente a 10%. Esta última, aliás, terá sua concessão 
devolvida ao Poder Concedente, uma vez que impedimentos determinantes expedidos 
pelos órgãos ambientais inviabilizaram o projeto.  
 
Ademais, sob o aspecto societário, a controlada direta DMEE detém participações diretas 
nas seguintes Sociedades de Propósito Específico – SPE’s: Empresa de Transmissão do 
Alto Uruguai S/A (10%), detentora da concessão da Linha de Transmissão 230 kV Campos 
Novos, Barra Grande, Lagoa Vermelha, Santa Marta; Energética Barra Grande S/A 
(8,8189%), detentora da concessão da UHE Barra Grande; e Serra do Facão Energia S/A 
(10,0877%), detentora da concessão da UHE Serra do Facão. 
 
 

3. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
A DME atingiu, no exercício de 2015, uma Receita Operacional Bruta consolidada no valor 
de R$ 317.235 mil ante o valor de R$ 235.844 mil alcançado em 2014, resultando em um 
acréscimo de 34,51%. Realizadas as deduções da receita operacional, a Receita 
Operacional Líquida consolidada foi de R$ 193.016 mil, face ao valor de R$ 198.760 mil, 
atingido em 2014, resultado este justificado pela implementação do Novo Manual de 
Contabilidade do Setor Elétrico – MCSE, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, o qual 
determinou que os impostos federais passassem a serem registrados pelo valor bruto na 
rubrica Deduções das Receitas, contrário ao praticado anteriormente, já que eram 
registrados pelo valor líquido. 



Apurados os impostos, o Lucro Líquido Consolidado do Exercício de 2015, alcançou o valor 
de R$ 27.484 mil, ante R$ 110.348 mil em 2014, representando uma diminuição de 75,09%, 
tendo em vista o exercício de 2014 ter sido impactado positivamente pela reversão dos 
provisionamentos de passivos tributários federais (IR, PIS/COFINS e CSLL), ocorridos no 
exercício de 2014 e contabilizados pela controlada direta DMED em 2005 e 2006, na ordem 
de R$ 77.332 mil, proveniente do Auto de Infração nº 13656.001073/2004-98. Em razão 
disto, o lucro líquido consolidado daquele exercício de 2014 também sofreu o mesmo 
efeito. 
 
 

4. INVESTIMENTOS 
 
A controlada direta DMED realizou investimentos da ordem de R$ 14 milhões, 
representando um acréscimo de 60% em relação a 2014, recursos estes alocados na 
melhoria da rede de distribuição, da iluminação pública e das subestações do município. 

A controlada direta DMEE investiu, em 2015, cerca de R$ 6.144 mil, de uma Proposta 
Orçamentária de R$ 15.458 mil. 
 
 

5. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 
A DME reconhece como uma de suas missões, o seu papel como agente de 
desenvolvimento e promoção econômica, social, cultural e ambiental da sociedade, 
firmando mais uma vez o seu compromisso com a cidadania, que vai além dos cuidados 
legais impostos à execução das atividades que exerce, consolidando uma trajetória 
socialmente responsável. Neste espírito, no ano de 2015 a DME e suas controladas diretas 
DMEE e DMED investiram cerca de R$ 3 Milhões em projetos de incentivo cultural, 
esportivo, social e ambiental, apoiando diretamente 73 ações de destaque nessas áreas.  
Em setembro de 2015 foi publicado o Edital do Programa de Patrocínios do "GRUPO DME 
2016", para o recebimento de projetos culturais, artísticos, esportivos e sócio-ambientais, 
originários e que atendam ao município de Poços de Caldas, a serem realizados entre os 
meses de janeiro a dezembro de 2016.  
 
Ademais, a DME, por intermédio de suas controladas diretas ou através das SPE’s em que 
participa indiretamente, atua ativamente nas diversas localidades onde essas estão 
estabelecidas, mantendo seu compromisso de contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida da população, por meio de diversas ações de cunho sócio ambiental. 
 
Por deliberação do acionista, a antiga sede da controlada direta DMED, hoje holding DME 
Poços de Caldas Participações S.A. - DME, foi reformada e teve a instalação do “Museu 
da Energia”, inaugurado por ocasião das comemorações dos 60 anos da DMED, abrigando 
o acervo histórico do pioneirismo do município no setor de geração de energia hídrica. 
 
 

6. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 
Em 2015, o Planejamento Estratégico das empresas do Grupo DME avançou na 
construção do Novo Plano de Cargos e Remuneração, modernizando as relações 
trabalhistas das empresas com seus colaboradores e propiciando a valorização do mérito 
e do constante aprimoramento profissional com a progressão de carreira. Este novo PCR 
deve ser concluído e apresentado no início do próximo ano. 
Outro projeto importante foi a adoção do MEG – Modelo de Excelência em Gestão, 
conforme os padrões da FNQ – Fundação Nacional da Qualidade, que tem como Objetivo 
Estratégico colocar a DME entre as principais empresas avaliadas pelo modelo. 
 



Importante destacar que em 2015 a DMED passou pelo 4º Ciclo de Revisão Tarifária sendo 
que obteve avaliação positiva da ANEEL dos seus ativos e da composição regulatória de 
suas tarifas. 
 
  

7. AGRADECIMENTOS 
 
Consignamos nossos agradecimentos aos consumidores, empregados e colaboradores da 
DMED S/A que propiciaram que a empresa obtivesse a tríplice coroa do Prêmio ABRADEE 
2015, destacando-se nos quesitos GESTÃO E EFICÁCIA OPERACIONAL, AVALIAÇÃO 
PELO CLIENTE E MELHOR DISTRIBUIDORA DO PAÍS ATÉ 500 MIL CONSUMIDORES 
 
Da mesma forma, expressamos nossos agradecimentos ao acionista Prefeitura Municipal 
de Poços de Caldas, por meio do Sr. Prefeito, do Sr. Vice Prefeito, dos Secretários e 
servidores,  pela confiança em nosso trabalho, pelo comprometimento com os ideais e 
princípios defendidos pela Companhia, ressaltando que o ano de 2015 foi repleto de 
grandes desafios para o setor életrico brasileiro, que foram superados com muita fé, 
confiança, trabalho e dedicação. 
 

Poços de Caldas, Abril de 2016. 
 
 
 
 

João Deom Pereira Fernando de Paiva Posso 
Presidente Diretor Administrativo Financeiro 

 


