
AG~NCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Nota Informativa n° 3/2013/GEEFI/SAF
Documento n° 00000. 0/7794/20/3-73

Em 14 de junho de 2013.

Ao Senhor Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

Assunto: Contrato de Gestão n° O14/ANA/2004. Associação Pró-Gestão da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEV AP). Exercício das funções delegadas
de agência de água na bacia do rio Paraíba do Sul. Prestação de contas do
exercício de 2012.

Referência: Processo n° 02501.00034112013-92

1. Retoma a esta Gerência de Execução Orçamentária e Financeira

(GEEFI/SAF), encaminhado pela Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos

Hídricos (SAG/ANA), conforme se verifica no despacho de fi. 924-verso, de

12/04/2013, os autos do processo em epígrafe, contendo a prestação de contas do

Contrato de Gestão n° 014/ANA/2004, exerCÍcio de 2012, apresentada pela Associação

Pró-Gestão da Bacia do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), referente ao exerCÍcio das

funções delegadas de agência de água da bacia do rio Paraíba do Sul, para exames sobre

a regularidade contábil e envio dos autos à Auditoria Interna da Agência Nacional de

Águas, para emissão de parecer final.

2. PRELIMINARMENTE, convém registrar que os exames da prestação de

contas enviadas se limitam aos aspectos contábeis e financeiros, NÃO POSSUINDO O

CONDÃO DE CERTIFICAR REGULARIDADES SOBRE: (i) cumprimento de

normativos editados pela Agência Nacional de Águas (ANA) relativo à seleção e

contratação de bens, serviços e pessoas; (ii) administração de bens móveis e imóveis

adquiridos ou cedidos à contratada; (iii) cumprimento do disposto no inciso lI, ~ 9°, da

Cláusula Quarta, bem como do contido na Cláusula Quinta do Contrato de Gestão; e

(iv) cumprimento do disposto no

08/01/1997.
SI", do inciso lI, do art. 22, da Lei n"~ ~~



3. AINDA EM PRELIMINARMENTE, convém registrar que a prestação

de contas relativa ao Contrato de Gestão já havia sido encaminhada, conforme se

verifica no despacho de fl. 308, e que, na ocasião, a mesma foi considerada insuficiente

para o reconhecimento da correta e regular aplicação dos recursos públicos, sendo

solicitadas diligências junto à AGEVAP, visando sua complementação, conforme

despacho de fl. 309.

4. Passando aos exames, registra-se que, feitas as diligências pela

Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos (SAG/ANA) junto à

contratada, respondidas, e encaminhadas às documentações complementares pela

AGEV AP conforme se verifica às fls. 310/924, os autos do processo retomaram a esta

Gerência para os exames solicitados.

5. Durante o exercício de 2012, a ANA transferiu recursos financeiros à

AGEV AP no montante de R$ 9.184.084,22, resultantes de aportes fmanceiros oriundos

da cobrança pelo uso de recursos hídricos federais na bacia do rio Paraíba do Sul,

conforme se verifica das ordens bancárias a seguir discriminadas:

Ordem bancária Data Valores em Reais
20120B801573 08/0512012 105.141,00
20120B801574 08/0512012 2.915.389,27
20120B802248 25/0612012 1.021.901,38
20120B802612 18/0712012 828.022,18
20120B802771 03/0812012 323.726,71
20120B802870 13/0812012 484.273,04
20120B803160 04/0912012 210.413,68
20120B803573 04/1012012 704.417,16
20120B803860 26/1012012 788.468,02
20120B804795 31/1212012 1.639.232,78
20120B804796 31/1212012 163.099,00

Total transferido pela ANA 9.184.084,22

6. Considerando o 110 Relatório de Execução do Contrato de Gestão (110

RECG) apresentado pela AGEV AP, os ingressos de recursos financeiros realizados pela

ANA em 2012 foram da ordem de R$ 21.803.193,93 (fl. 53).

7. A diferença entre os recursos aportados pela ANA e os reconhecidos pela

AGEV AP ocorrem em virtude da adoção de critérios contábeis diferenciados, a Af;iN
adotou como critério as datas de emissão das ordens bancárias e a AGEV AP, adotou
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data de disponibilidade dos recursos financeiros em conta corrente. Registra-se, todavia,

que a adoção de critérios diferenciados não prejudica os exames contábeis.

8. Observados aos mesmos critérios adotados pela AGEV AP em sua

prestação de contas, constata-se que a delegatária não evidenciou os repasses realizados

pela ANA em 31/12/2012, no valor de R$ 1.802.331,78, correspondentes às ordens

bancárias 20120B804795 e 20120B804796, e evidenciou a ordem bancária

20110B804350, emitida em 29/12/2011, no valor de R$ 14.421.441,49, conforme

exposto a seguir:

Ordem bancária Data
20110B804350 29/12/2011
20 120B80 1573 08/05/2012
20120B801574 08/05/2012
20120B802248 25/06/2012
20120B802612 18/07/2012
20120B802771 03/08/2012
20120B802870 13/08/2012
20120B803160 04/09/2012
20120B803573 04/10/2012
20120B803860 26/10/2012

Total reconhecido pela AGEVAP

Valores em Reais
14.421.441,49

105.141,00
2.915.389,27
1.021.901,38
828.022,18
323.726,71
484.273,04
210.413,68
704.417,16
788.468,02

21.803.193,93

9. No 110 RECG da AGEVAP (fl. 53), constam informações que houve

desembolsos - despesas - no montante de R$ 8.023.201,74 no exerCÍcio de 2012. De

acordo com o documento de fl. 297, da assessoria contábil da AGEVAP, os

desembolsos realizados foram para custear as seguintes despesas:

(*) De acordo com Relatono de Audttona AVD n° 8/2013, fica eVIdenciado que as devoluçoes referem-se a contrataçoes vmculadas a açoes de planejamento.

Despesas Valores em Reais
Implementação e operação da Agência 1.150.504,12
Ações prioritárias 4.313.617,08
Ações de gestão 1.140,00
Ações de planejamento 652.422,19
Ações estruturais 903.201,45
Ações estruturantes 1.059.532,15
Devoluções ( ) -57.215,25

Total de despesas 8.023.201,74- - -
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10. As despesas de implementação e operação da entidade delegatária,

consideradas sujeitas ao limite estabelecido no S lOdo art. 22, da Lei n° 9.4A/08/01/1977, apresentam-se da seguinte forma: V //1;

/fr



Despesas operacionais da Agência Valores em Reais
Apoio a membros de organizações civis 140.224,78
Remuneração de empregados 445.122,99
Encargos sociais e beneficios mensais e outras despesas de pessoal 388.739,55
Contrato de gestão - Projeto 76.111,12
Manutenção de bens imóveis e móveis 5.490,00
Outros serviços de terceiros (Pl e PF) 55.457,07
Despesas cartoriais, judiciais e bancárias 253,99
Anúncios e publicações 11.297,18
Material de consumo diverso 2.330,30
Fotocópias e encadernações 8.289,80
Aluguel 11.000,00
Depreciação 33.444,52
Móveis e utensílios 10.079,22
Equipamentos e informática 22.903,38
Equipamentos diversos 7.205,02
Obrigações trabalhistas e fiscais do exercício de 2011 pagas em 2012 29.875,36
Obrigações trabalhistas e fiscais do exercício de 2012 pagas em 2013 -17.828,00
Depreciações de 2012 -33.469,43
Provisões de 2012 -46.022,63

Total de despesas 1.150.504,22

11. Segundo o 110 RECG, as disponibilidades financeiras a aplicar em

31/12/2012 encontram-se no montante de R$ 77.551.583,62. O Balanço Patrimonial

encerrado na mesma data apresentado pela AGEV AP evidencia saldo na conta "caixa e

equivalentes à caixa" relativo ao contrato ANA no valor de R$ 77.676.811,43. As

disponibilidades financeiras apuradas nos extratos das contas correntes e contas

poupança vinculadas ao Contrato de Gestão guardam correspondência com o montante

reconhecido pela área contábil da AGEVAP, conforme se verifica no quadro a seguir:

Histórico Valores em Reais
(+) Saldos em contas correntes 1.183,73
(+) Saldo em contas poupança 77.675.627,70
(=) Valores em caixa e equivalentes a caixa 77.676.811,43

12. Os saldos por contas corrente e por contas poupança, que compõem o

resultado da conta contábil "caixa e equivalentes à caixa" do Balanço Patrimonial se

apresentam conforme quadros a seguir:

Saldo em contas correntes
(+) Conta CEF n° 990-7
(+) Conta CEF nO1.717-9
(+) Conta CEF nO1.718-7
(+) Conta movimento CEF nO1.719-5
(+) Conta CEF nO1.726-8

4

Valores em Reais



(+) Conta CEF nO1.732-2
(=) Total em contas correntes

102,97
1.183,73

Saldo em contas poupança Valores em Reais
(+) Conta CEF n° 013-10.001.726-7 40.503.487,24
(+) Conta CEF n° 013-18.326-2 382.020,98
(+) Conta CEF n° 013-700.236-0 38.123,70
(+) Conta CEF n° 013-10.000.980-9 23.932,78
(+) Conta CEF nO013-10.001.717-8 913.206,77
(+) Conta CEF nO013-21.735-3 870.228,06
(+) Conta CEF nO013-700.237-9 22.028,90
(+) Conta CEF n° 013-10.000.981-7 30.453,01
(+) Conta CEF nO013-24.726-6 509.745,57
(+) Conta CEF nO013-700.135-6 2.213,37
(+) Conta CEF nO013-700.238-7 950,84
(+) Conta CEF n° 013-10.000.982-5 3.817,14
(+) Conta CEF n° 013-702.155-1 320.177,69
(+) Conta CEF n° 013-700.136-4 792.890,77
(+) Conta CEF nO013-700.239-5 7.096.107,81
(+) Conta CEF nO013-10.000.983-3 4.368.557,35
(+) Conta CEF n° 013-702.166-7 7.676.299,32
(+) Conta CEF n° 013-700.240-9 10.609.498,24
(+) Conta CEF nO013-10.000.984-1 3.099.788,70
(+) Conta CEF n° 013-700.137-2 412.099,46
(=) Total de saldo em contas poupança 77.675.627,70

13. Confrontando os saldos a aplicar declarados (110 RECG e Balanço

Patrimonial), identifica-se uma diferença de R$ 125.227,81, não evidenciada.

Histórico Valores em Reais
(+) Valor declarado no 11° RECG 77 .551.583,62
(-) Devoluções contratos de repasses -77.676.811,43
(=) Diferença não identificada -125.227,81

14. Considerando os saldos transferidos de 20 11, os aportes de recursos

financeiros de 2012 provenientes da ANA, e os rendimentos com aplicações financeiras

auferidos em 2012, a AGEVAP administrou receitas à conta do Contrato de Gestão no

exercício de 2012 da ordem de R$ 85.700.013,17, conforme exposto a seguir:

Histórico
(+) Saldo transferido de 2011
(+) Ingressos em conta correntes
(+) Rendimentos (aplicações financeiras)
(=) Recursos administrados em 2012
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Reais
59.185.925,57
21.803.193,93
4.710.893,67

85.700.013,17



15. Deduzindo do montante de recursos administrados pela AGEVAP em

2012 e as despesas ocorridas no mesmo período, verifica-se que a divergência

encontrada entre o 110 RECG e o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2012, refere-

se a exercícios anteriores a 2012, conforme exposto abaixo:

Histórico
(+) Recursos administrados em 2012
(-) Despesas realizadas em 2012
(=) Saldo apurado pela ANA
(-) Saldo reconhecido pela AGE VAP (0)

(=) Diferença identificada
(0) No Balanço PatnmonIal encerrado em 31112/2012.

Reais
85.700.013,17
-8.023.201,74
77.676.811,43
-77.676.811,43

0,00

(00) No li" Relatono de Execuçao do Contrato de Gestao .

Histórico Reais
(+) Recursos administrados em 2012 85.700.013,17
(-) Despesas realizadas em 2012 -8.023.201,74
(=) Saldo apurado pela ANA 77.676.811,43
(-) Saldo reconhecido pela AGE VAP (00) -77.551.583,62
(=) Diferença identificada relativa a exercícios anteriores a 2012 125.227,81. .

16. A AGEV AP, atendendo à solicitação desta Gerência, identificou a

diferença e apresentou nova tabela de desembolsos anuais, em substituição à constante

no 110 RECG. Desta forma, considerando todas as justificativas e alterações

apresentadas pela AGEVAP, a Tabela 8 - Desembolso Anual - constante no 110

Relatório de Execução do Contrato de Gestão de fi. 53 passou a guardar

correspondências com os registros contábeis, conforme exposto a seguir:

-
RENDIMENTO

Estorno PI Devoluções de
Saldo da Conta Saldo da PrestoREPASSE Aceno de Convênios e DESEMBOLSO

Presto Cta Fórmula
Diferenças

PERíODO (RS)
FINANCEIRO

Exercido Outras Fontes (RS)
Cta Bco

(RS)(RS) (RS) (RS)(1)
(Z)

(RS) (RS) (5)
(6)= (1+Z+3+4.5) (7)

(S)= (6-7)
(3) (4)

seliM 6.510.640,00 95.738,60 193.135,89 6.413.242,71 6.413.243,00 -0,29
(3B) 200S 6.202.792,73 1.105.406,57 1.920.890,50 11.800.551,51 11.811.186,25 -10.634,74

índice de
2006 6.558.795,50 1.435.300,41 2.980.290,31 16.824.991,85 16.830.094,77 -5.102,92Desembolso

Acumulado 2007 7.328.669,93 1,785.598,98 1U25,54 6.761.191,50 19.194.997,72 19.195.247,72 -250,De

200S" 7.501.849,45 1.876.828,86 45.446,01 12.318,43 3.084.047,70 25.547.392,77 25.547.372,77 20,De
2009" 10.616.287,33 1.942.973,61 3.808.129,74 34.298.523,97 34.308.593,40 -10.069,43

2010" 12.465.241,78 2.403.419,37 3.117.325,90 46.059.928,65 46.059.928,65 O,De
2011" 12.822.303,26 3.689.635,19 3.415.816,89 59.156.050,21 59.185.925,57 -29.875,3é
2012 21.803.193,93 4.710.893,67 8.023.201,74 77.676.811,43 77.676.811,43 O,De

17.

seguintes:

As justificativas e esclarecimentos apresentados pela AGEV AP foram~

J!t;v
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17.1. No exercício de 2004, constatou-se uma diferença negativa de R$ 0,29

entre os registros contábeis e os constantes no 110 RECG enviado, provocada por

critérios de arredondamentos;

17.2. No exercício de 2005, verificou-se uma diferença negativa no montante

de R$ 10.634,74 entre os registros contábeis e os constantes no 11o RECG

enviado, provocada em razão de contabilização de salário no passivo;

17.3. No exercício de 2006, ocorreu diferença negativa de R$ 5.102,92 entre os

registros contábeis e os constantes no 110 RECG enviado, provocada pelo valor de

R$ 285,45 referente à cheque em trânsito e pelo valor de R$ 4.817,47, oriundo de

outras fontes de recursos recebidos pela AGEVAP, conforme registros na

prestação de contas;

17.4. No exercício de 2007, ocorreu uma devolução no valor de R$ 11.825,54,

decorrente de restituições de convênios do montante de R$ 11.605,98 e R$ 219,56

de outras fontes de recursos da AGEVAP. Tais recursos foram inseridos no

quadro das receitas da prestação de contas, cuja coluna não existia no quadro

anterior, por este motivo havia divergência no saldo do banco. Ocorreu, ainda,

diferença negativa de R$ 250,00 entre os registros contábeis e os constantes no

110 RECG enviado, decorrente de cheque em trânsito;

17.5. Na prestação de contas de 2008, por equivoco, no saldo inicial, foi

lançado o montante de R$ 19.194.977,72 ao invés de R$ 19.194.997,72, com isso

gerou a diferença de R$ 20,00 no saldo em banco;

17.6. No exercício de 2009, ocorreu uma diferença negativa de R$ 10.069,43

entre os registros contábeis e os constantes no 110 RECG enviado, provocada em

razão de contabilização de salário no passivo;

17.7. No exercício de 2010 foi identificada uma diferença do valor de

desembolso, sendo necessária a alteração, uma vez que, por equivoco, foi lançado IiJI
o valor de R$ 3.117.415,90 ao invés de R$ 3.117.325,90; e r t..fpr
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17.8. No exercício de 2011 foi identificada uma diferença do valor de

desembolso, sendo necessária a alteração, uma vez que, por equivoco, foi lançado

o valor de R$ 3.422.901,65 ao invés de R$ 3.415.816,89. Ainda, foi identificada

uma diferença de R$ 29.875,36, cujas despesas referem-se ao exercício de 2011 e

foram pagas em pagas em 2012.

18. Em face dos registros de itens 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17,

RECOMENDA-SE À AGEVAP elaborar seus relatórios anuais de execução do

contrato de gestão guardando correspondências com os registros contábeis.

19. A empresa Galloro & Associados - Auditores Independentes, em seu

parecer, de 29 de janeiro de 2013, certificou que as demonstrações financeiras e

contábeis da AGEV AP, em todos os aspectos relevantes, representam adequadamente, a

posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2012, e que o desempenho das

operações e os fluxos de caixa da AGEV AP para o exercício findo estão de acordo com

as práticas contábeis adotadas no Brasil (fls. 302/305).

20. o Conselho Fiscal da AGEVAP, em seu Parecer de 4 de fevereiro de

2013, aprovou as contas apresentadas sem registros de ressalvas.

21. Em face dos exames realizados, considerando unicamente os aspectos

contábeis e financeiros constante nos autos do processo e as informações

complementares enviadas pela AGEV AP diretamente a esta Gerência de Execução

Orçamentária e Financeira, em nossa opinião a execução pode ser considerada regular,

com a ressalva da nota informativa de item 18.

22. Considerando o disposto no inciso I do art. 3° da Portaria n° 53, de

24/02/2010, sugere-se o envio dos autos do processo à Auditoria Interna da ANA, para

providências de sua alçada.

JOÃ
Gerente de E

À consideração superior,

DA CUNHA
ção Orçamentária e Financeira
CRC 15261-2
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HELOIzit£MA SOUZA
Analista Administrativo/Contadora

NUCON/GEEFI/SAF/ ANA
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