
AG~NCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Nota Informativa nO3/20 14/GEEFI/SAF
Documento n° 00000.020794/2014-31

Em 20 de junho de 2014.

Ao Senhor Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

Assunto: Contrato de Gestão n° 014/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 2013. Exames do Balanço Patrimonial e das demonstrações contábeis
relativas ao encerramento do exercício em 31 de dezembro de 2013.

Referência: Processo n° 02501.000420/2014-84

1. Tratam os autos do processo encaminhado a esta Gerência de Execução
Orçamentária e Financeira (GEEFI/SAF), pela Superintendência de Apoio à Gestão de
Recursos Hídricos (SAG/ANA), da prestação de contas do ano base 2013 do Contrato
de Gestão n° 014/ANA/2004, firmado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e a
Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEV AP), para o
desenvolvimento de atividades relacionadas ao exercício das funções delegadas de
agência de água na bacia do rio Paraíba do Sul.

2. Registra-se que os autos contêm documentos correspondentes a diversos
relatórios de gestão e financeiros das parcerias firmadas pela AGEVAP, todavia, em
razão da competência desta Gerência, os exames ficarão adstritos à verificação dos
documentos de fls. 492/5151, que tratam da apresentação do Balanço Patrimonial,
Demonstrações do Resultado, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, das Demonstrações
das Mutações do Patrimônio Líquido, das Notas Explicativas das Demonstrações
Contábeis e dos Pareceres de Auditoria Independente e do Conselho Fiscal da entidade,
no que estiver afeto ao Contrato de Gestão n° 014/ANA/2004. Isto posto, registra-se que
inconsistências eventualmente encontradas nas demonstrações contábeis e financeiras
da AGEV AP que não estejam vinculadas ao mencionado Contrato de Gestão não serão
objeto de análise e comentários pela área contábil da GEEFI/SAF.

3. Passando aos exames, constata-se que o Balanço Patrimonial de fl. 493
observa a estrutura estabelecida na Resolução n° 1.409, de 27 de setembro de 2012, do
Conselho Federal de Contabilidade, e possibilita a verificação dos seguintes registros à
conta do Contrato de Gestão n° O 14/ANA/2004:

I As informações de fi. 66 relativas ao Índice de desembolso anual, de fi. 67 relativas ao desembolso
anual e percentual da meta da atividade, de fi. 68 relativas ao Índice de desembolso acumulado, de fi. 69
relativas ao percentual da meta da atividade e histórico de repasse e de fi. 70 relativas ao comparativo
entre repasse e o desembolso.



3.1. No Ativo Circulante, conta "Caixa e Equivalentes de Caixa - ANA",
constam ativos no valor R$ 73.003.865,04. Amparado nas informações
contidas nas notas explicativas de £1. 500, verificam-se que estas
disponibilidades estão constituídas de recursos financeiros depositados
em contas correntes, no valor de R$ 1.243,64, e em contas aplicação no
valor de R$ 73.002.621,40.

3.2. As informações relativas às contas correntes apresentadas pela
AGEVAP, no valor de R$ 1.243,64, guardam pertinência com as
encontradas em bancos2. Registra-se, todavia, a não aplicação financeira
dos recursos financeiros constantes das contas correntes de números 990-
7,1.717-9,3.241-0,3.240-2,1.718-7,1.719-5,1.726-8 e 1732-2.

3.3. RECOMENDA-SE à AGEVAP manter os recursos financeiros do
Contrato de Gestão aplicados no mercado financeiro, nos termos e na
forma orientada pela Agência Nacional de Águas.

Saldos
Recursos em contas correntes (sem aplicaçio) bancário

IRS)
CEF, Agência 0189, Conta corrente 990-7 71,76
CEF, Agência 0189, Conta corrente 1.717-9 145,61
CEF, Agência O 189, Conta corrente 3.241-0 163,16
CEF, Agência 0189, Conta corrente 3.240-2 223,16
CEF, Agência 0189, Conta corrente 1.718-7 239,38
CEF, Agência 0189, Conta corrente 1.719-5 159,99
CEF, Agência 0189, Conta corrente 1.726-8 135,08
CEF, Agência 0189, Conta corrente 1.732-2 105,50

TotanRS) 1.243.64

3.4, Os recursos financeiros aplicados em caderneta de poupança e lançados
no Balanço Patrimonial pela AGEVAP apresentam divergências com os
saldos encontrados em extratos bancários3. A diferença soma valor de R$
81.546,75 e possui origem em apropriações de créditos de juros e
remunerações básicas lançadas pela Caixa Econômica Federal em janeiro
de 2014 com validade contábil retro agindo a 31 de dezembro de 2013.

Saldos
Valores Diferença

declarados
Recursos em contas poupanças aplicações pelaAGEVAP

identificada
(RS) IRS)

(RS)

CEF, Ag. 0189, Operacão 013, Conta 10.001.726-7 48.501.009,33 48.422.794,57 78.214,76
CEF, Ag. 0189, Oneração 013, Conta 10.000.980-9 0,00 0,00 0,00
CEF, Ag. 0189, Operação 013, Conta 10.001.717-8 1.206.727,64 1.203.489,60 3.238,04
CEF, Ag. 0189, Operação 013, Conta 21.735-3 470.469,24 470.469,24 0,00
CEF, Ag. 0189, Operação 013, Conta 10.000.984-1 3.237.655,98 3237.655,98 0,00
CEF, Ag. 0189, Operação 013, Conta 18.326-2 406.303,59 406.303,59 0,00
CEF, Ag. 0189, Oneração 013, Conta 25.726-6 118.616,05 118.616,05 0,00
CEF, Ag. 0189, Operação 013, Conta 700.136-4 0,00 0,00 0,00
CEF, Ag. 0189, Operação 013, Conta 700.239-5 3.375,03 3.375,03 0,00
CEF, Ag. 0189, Oneracão 013, Conta 10.000.983-3 22.325,01 22.325,01 0,00
CEF, Ag. 0189, Operação 013, Conta 702.166-7 7.643.128,38 7.643.128,38 0,00
CEF, Ag. 0189, Operação 013, Conta 700.137-2 187.981,87 187.981,87 0,00
CEF, Ag. 0189, Operação 013, Conta 700.240-9 11.286.576,03 11.286.482,08 93,95

TotanRSj 73.084.168.15 73.002.621.40 81.546.75 A

./ ~ _.

2 Extratos das contas correntes mantidas junto à Caixa Econômica Federal, Agência 0189 - Resende/RJ ~
foram anexados aos autos do processo por esta Gerencia às fls. 517/522.
3 Extratos das contas aplicações mantidas junto à Caixa Econômica Federal, Agência 0189 - Resende/RJ qul;'
foram anexados aos autos do processo por esta Gerencia às fls. 523/530.
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3.5. Sobre a forma de apropnaçao contábil dos rendimentos auferidos em
caderneta de poupança realizada pela AGEVAP, registra-se que a mesma
guarda consonância com os permissíveis contidos no S 3° do art. 12 da
Lei n° 8.177, de 1° de março de 1991, alterada pela Medida Provisória n°
567, de 2 de maio de 2012, convertida na Lei n° 12.703, de 7 de agosto
de 2012, onde, a data de aniversário de contas de depósito de poupança
abertas nos dias 29, 30 e 31 de cada mês será sempre o dia IOdo mês
seguinte.

3.6. Desta forma, para efeitos contábeis, a diferença de R$ 81.546,75
referentes aos créditos de juros e remunerações básicas lançadas pela
Caixa Econômica Federal em janeiro de 2014, com validade em 31 de
dezembro de 2013, encontra-se justificada.

3.7. No grupo de contas do ativo circulante constam registros das contas:
"Contas a Receber - ANA" no valor de R$ 1.623.817,68; e "Serviços de
Contratos a Realizar - ANA" no valor de R$ 1.280.886,81.

3.8. Os valores lançados pela AGEVAP no grupo de contas do ativo
circulante possuem correspondentes no grupo de contas do passivo
circulante do Balanço Patrimonial, e estes lançamentos, em princípio,
trata-se de compromissos com características de contas de compensação,
extrapatrimoniais, de uso optativo, para fins de controle interno no
âmbito da entidade.

3.9. Frisa-se que as contas de compensação, embora evidenciem
compromissos mantidos entre a entidade e terceiros, servem somente
como fonte de dados para transmitir determinadas informações internas
e, por esta razão, deveriam estar à parte do sistema de controle
patrimonial.

3.10. Ressalta-se ainda, que o fato de contas de compensação poder vir a afetar
o patrimônio, não autoriza suas inclusões no Balanço Patrimonial na data
das demonstrações contábeis se a afetação não ocorreu.

3.11. RECOMENDA-SE à AGE VAP, em observância aos princlplOs
contábeis geralmente aceitos, avaliar juntamente com sua equipe
contábil, as exclusões de contas de compensações evidenciadas no
Balanço Patrimonial.

3.12. A conta de compensação "Contas a Receber - ANA" contém registro
contábil no ativo circulante e no passivo circulante no valor de R$
1.623.817,68. O valor possui origem no relatório "Balanço de
Arrecadação - Exercícios 2003 a 2014" da Divisão de Arrecadação e
Cobrança da Gerência de Execução Orçamentária e Financeira. Os
recursos não deveriam possuir reflexos no Balanço Patrimonial e nas
contas de resultados da entidade delegatária.
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3.13. Na conta "Serviços de Contratos a Realizar", conta esta de compensação
e extrapatrimonial, lançadas inapropriadamente no grupo de contas do
ativo circulante e do passivo circulante do Balanço Patrimonial, consta
registro contábil no valor de R$ 1.280.886,81.

3.14. A AGEVAP não apresentou notas explicativas correspondentes aos
lançamentos. Promovidos os levantamentos de praxe junto à entidade
delegatária, verificou-se tratar de provisionamentos realizados que
buscam evidenciar os contratos firmados pendentes de implementação,
cujos valores encontram-se, inclusive, pendentes de repasses ou
pagamentos por parte da entidade delegatária. A lista dos contratos é
apresentada no quadro a seguir:

Valores a

Item Fornecedores
repassar e/ou

pagar
-IRS\

I Centro de Integração Emoresa Escola - CIEE 2.929,00
2 JPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil 72.894,13
3 Tavares Prooriedade Intelectual LIda 3.368,00
4 Galloro e Associados Auditores Indeoendentes S/S 9.235,31
5 Daniel Guia Mendes Com. Servo Informática 5.714,28
6 Print Paoer Editora Gráfica LIda 35.686,56
7 FGA Consultoria e Sistemas S/C LIda 87.500,00
8 Office Total Solução em Tecnologia nara Escritórios LIda 8.135,92
9 FS Service Locacão de Veiculos LIda 10.835,00
10 SH Caetano Serviços de Informática e Com. LIda 33.600,00
1I Mayara Souto do Nascimento 1.560,00
12 Renew Life Brasil Conservadora LIda ME 5.224,50
13 Thali Comércio e Serviços de Material de Limoeza LIda 33.100,56
14 UNIMED Resende 5.248,04
15 Maofre Seguros 216,51
16 Rio MedicaI Center 65,00
17 Comoanhia Brasileira de Soluções e Serviços 18.450,00
18 Samer Serviço de Assistência Médica de Resende S/C LIda 947.124,00

Total (RS) 1.280.886,81

3.15. A conta "Contratos Pendentes de Prestação de Contas- ANA" possui
registro contábil efetuado no valor de R$ 28.083.779,52, efetuado pela
AGEV AP no grupo de Ativo Circulante. Os lançamentos não foram
suficientemente esclarecidos pela nota explicativa de item 2.2 (b)
apresentada. Além do mais, quando confrontando o lançamento com seu
correspondente no Passivo, verifica-se divergência por estar lançado no
grupo de contas do Passivo Não Circulante.

3.16. lmpende registrar que a dimensão do curto prazo ficou estabelecida em
doze meses. Para efeito de classificação em não circulante ou longo
prazo, os direitos e obrigações devem considerar prazos superiores a doze
meses.

3.17. Assim, em se tratando de lançamento no Passivo correspondente a uma
conta de Ativo, a inclusão das obrigações decorrentes deve observar aos
mesmos critérios, figurando no Passivo Circulante compromisso cujo
marco é de até doze meses, como no Passivo Não Circulante as demais
obrigações em função do prazo de vencimento superior a doze
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3.18. A AGEV AP não apresentou notas explicativas capazes de esclarecer a
condição individualizada relativa aos compromissos de terceiros
pendentes de prestação de contas reconhecidos.

3.19. Após diligencias, constatou-se que os "Contratos Pendentes de Prestação
de Contas - ANA" referem-se aos recursos financeiros repassados pela
AGEVAP a cinquenta e três entes govemamentais4, seis entidades sem
finalidades de lucros e dez empresas privadas com finalidades de lucros6,
conforme detalhados nos quadros a seguir:

ValoresItem Contratos pendentes de prestaçlio de contas - Entes governamentais repassados
. (R$)

I Prefeitura Municipal Volta Redonda 82.181,632 Prefeitura Municioal Taubaté 2.876.078,21
3 Prefeitura Municipal Guararema - SABESP 99.687,004 Prefeitura Municioal Cachoeira Paulista - SABESP 138.501,005 Prefeitura Municipal Guararema - SABESP 37.928,00
6 Prefeitura Municioal Muriaé - DEMSUR 56.020,00
7 Prefeitura Municipal Cachoeira Paulista 149.249,25
8 Prefeitura Municioal Guaratinguetá 285.465,009 Prefeitura Municioal Guaratinguetá 1.141.624,67
10 Prefeitura Municioal Carangola 808.000,0011 Prefeitura Municioal Barra Mansa 1.250.105,8612 Prefeitura Municipal Carangola 194.947,05
13 Prefeitura Municioal Caçapava 468.519,04
14 Prefeitura Municipal Juiz de Fora 31.371 ,50
15 AMPAR - Prefeitura Municipal Mar de Esoanha 21.993,95
16 AMPAR - Prefeitura Municipal Matias Barbosa 32.055,77
17 AMPAR - Prefeitura Municipal Pedro Teixeira 28.015,46
18 AMPAR - Prefeitura Municipal Piau 10.144,50
19 AMPAR - Prefeitura Municipal Rio Preto 491,30
20 AMPAR - Prefeitura Municipal Santana do Deserto 437,1821 AMPAR - Prefeitura Municipal Senador Cortês 27.691.1522 AMPAR - Prefeitura Municipal Simão Pereira 5.370,09
23 Prefeitura Municioal Divinésia 761.666,2324 Prefeitura Municipal Piau 12.379,70
25 AMPAR - Prefeitura Municioal Belmiro Braga 13.792,67
26 AMPAR - Prefeitura Municipal Coronel Pacheco 23.355,22
27 AMPAR - Prefeitura Municipal Descoberto 8.474,5928 AMPAR - Prefeitura Municipal Marioá de Minas 18.533,08
29 AMPAR - Prefeitura Municipal Olaria 8.769,9630 AMPAR - Prefeitura Municioal Santa Bárbara do Monte Verde 22.239,38
31 AMPAR - Prefeitura Municipal Piraúba 32.882,76
32 DEMSUR- Prefeitura Municipal Muriaé 101.235,49
33 Prefeitura Municioal Juiz de Fora 184.274,70
34 Prefeitura Municioal Lima Duarte 125.279,20
35 Prefeitura Municipal Aracitaba 8.221,93
36 DEMSUR 932.351,89
37 DEMSUR 112.142,26
38 Prefeitura Municioal Maripá de Minas 5.814,00
39 Prefeitura Municioal Pedro Teixeira 614,00
40 Prefeitura Municipal Simão Pereira 4.683,50
41 Prefeitura Municioal Olaria 631,00
42 Prefeitura Municioal Piraúba 2.212,00
43 Prefeitura Municipal Belmiro Braga 3.578,68
44 Prefeitura Municioal Rio Pomba 115.663,0045 Companhia de Serviço de Agua, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá 5.783,80
46 Prefeitura Municipal Lima Duarte 2.000,0047 Prefeitura Municioal Rio Preto 1.338,7048 Prefeitura Municipal Maripá de Minas 145.700,3749 DEMSUR Muriaé 211.978,0550 Prefeitura Municipal de Descoberto 1.198,09

4 R$ 20.630.087,76.
5 R$ 2.064.657,92.
6 R$ 5.389.033,84,
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51 I Instituto Estadual do Ambiente 14.135,57

52 I Servico Autônomo de Agua e Esgoto de Volta Redonda - SAAE 10.000.000,00

53 I Instituto Estadual do Ambiente 3.280,33
20,630.087,76

Contratos pendentes de prestaçiio de contas firmados entidades sem
Valores

Item repassados
finalidades de lucros . (RS)

I Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt - FUNCAB - BPS 520.459,20

2 Crescente Fértil - Projetos Ambientais, Culturais e de Comunicação 398.208,15

3 Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente 363.917,88

4 Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraiba do Sul 457.272,59

5 Instituto de Pesquisas Avançadas em Economia e Meio Ambiente - Ins. loanema 121.450,10

6 Fundação Casimiro Montenegro Filho 203.350,00
Totaf'{RS)- 2.064.657,92

Valores

Item Contratos pendentes de prestaçiio de contas firmados com empresas repassados
. (RS)

1 PSR Soluções e Consultoria em Engenharia LIda 645.000,00

2 Holos Engenharia Sanitária e Ambiental LIda 2.660.000,00

3 Continental Assessoria e Consultoria Empresarial LIda 90.220,00

4 Cohidro Consultoria, Estudos e Proietos LIda 629.445,78

5 Agambiental Engenharia, Consultoria, Projetos e Obras LIda 9.594,00

6 DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S LIda 395.599,98

7 Conen Consultoria e Engenharia LIda 324.662,70

8 Cohidro Consultoria Estudos e Projetos LIda 168.243,90

9 Vallenge Consultoria, Proietos e Obras LIda 198.598,00

10 Conen Consultoria e Engenharia LIda 267.669,48
Totaf"IRS) . 5.389.033 84

3.20. Ainda com relação aos lançamentos na conta "Contratos Pendentes de
Prestação de Contas - ANA" efetuados pela AGEVAP, vale ressaltar que
os mesmos possuem características de antecipações ou adiantamentos de
recursos financeiros a terceiros, e por tais motivos, devem ser entendidos
como promessa de despesas, que podem ou não afetar o patrimônio,
quando da efetivação de sua condicionante. Assim, antes do momento
determinado para a ocorrência da condicionante que podem levar ao
reconhecimento da despesa relativa, os compromissos devem ser
registrados em conta contábil do grupo do ativo, podendo ser adotada a
subconta identificada na forma definida pela entidade, com registro no
ativo circulante, para condicionantes de realização provável de até doze
meses, ou no ativo realizável de longo prazo, para condicionantes
superiores a doze meses de prazo de realização.

3.21. Finalmente, com relação aos registros de pendência de prestação de
contas, constata-se beneficiários privados com finalidades de lucros, isto
é, empresas. Este tipo de operação realizada pela AGEV AP evidencia
provável antecipação de pagamentos ou de adiantamentos de recursos
financeiros públicos efetuados em favor de pessoas jurodicas privadas
com finalidades de lucros7

•

7 Não foram apresentados quaisquer justificativas acerca das antecipações ou adiantamentos efetuados.

6



3.22. RECOMENDA-SE à AGEV AP, em suas futuras prestações de contas:

a) Promover os ajustes necessários em suas demonstrações contábeis
objetivando evidenciar os compromissos de curto prazo e de longo
prazo com maior transparência; e

b) Esclarecer as situações de antecipações de pagamentos ou de
adiantamentos de recursos financeiros públicos efetuados em favor
de empresas privadas com finalidades de lucros, informando,
inclusive, se estas antecipações de pagamentos ou adiantamentos
observaram critérios de segurança para salvaguardar o erário
público, em especial, se foram precedidas de seguros garantias
apresentadas pelos beneficiários dos pagamentos ou adiantamentos.

3.23. Declara a AGEVAP "Imobilizado Líquido" no valor de R$ 98.605,69. À
£1.501, item 7.1 das notas explicativas, consta esclarecimento que se trata
de equipamentos diversos, de informática e móveis e utensílios
adquiridos aos custos de R$ 259.358,78 e depreciados em R$ 160.753,09.
A AGEV AP não apresentou a relação de bens correspondente ao
imobilizado líquido declarado.

3.24. RECOMENDA-SE à AGEVAP apresentar, em suas futuras prestações
de contas, inventário dos bens patrimoniais reconhecidos e lançados à
conta do Contrato de Gestão nOO 14/ANA/2004.

3.25. No Passivo Circulante constam compromissos reconhecidos pela
AGEVAP que totalizam R$ 48.717.357,43, com realização provável em
até doze meses. O valor é superior ao dobro do montante executado no
exercício de 2013.

Passivo Circulante RS
Obrigações Trabalhistas 16.326,07
Provisões Trabalhistas 172.632,57
Obrigações Fiscais 4.563,34
Provisão de Serviços Contratados 1.280.886,81
Valor a Repassar 1.623.817,68
Recursos de Projetos 45.619.130,96

Total 48.717.357,43

3.26. Sobre os lançamentos no Passivo Circulante, registra-se que não é
recomendado o lançamento de obrigações legais como circulante acima
dos valores executados no exercício, salvo se apresentados
esclarecimentos capazes de justificar o reconhecimento.

3.27. As informações constantes do item 2.2, letra 'b' das notas explicativas
não são suficientes para esclarecer o elevado valor apropriado nas contas
de Passivo Circulante "Provisão de Serviços Contratados - ANA",
"Valores a Repassar - ANA" e "Recursos de Projetos - ANA".

3.28. RECOMENDA-SE à AGE VAP, em suas futuras demonstrações
contábeis e financeiras, apresentar maior detalhamento em suas notas
explicativas ou no Balanço Patrimonial que sejam capazes de esclarec r
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os reconhecimentos de obrigações legais efetuados como circulantes,
quando o montante reconhecido for muito superior ao valor executado no
exercício encerrado.

3.29. No Balanço Patrimonial constam obrigações reconhecidas pela AGEVAP
no "Passivo Não Circulante" totalizando R$ 55.373.597,31, sendo: R$
27.289.817,79 apropriados na conta "Valores a Repassar - Contratos"; e
R$ 28.083.779,52 lançados na conta "Contratos Pendentes de Prestação
de Contas - ANA".

3.30. O reconhecimento de obrigações legais como não circulante ocorre
quando a previsão de realização provável é superior a doze meses. Não
houve apresentação de notas explicativas que identifiquem os
reconhecimentos e os lançamentos correspondentes à conta "Contratos
Pendentes de Prestação de Contas - ANA", ainda, os mesmos não
guardam coerência de grupo de contas com o lançamento efetuado no
Ativo Circulante.

3.31. Segregada a fonte de financiamento oriunda do Contrato de Gestão n°
014/ANA/2004, o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de
2013 apresenta-se da seguinte forma:

Ativo (R$) Passivo(R$)

Ativo Circulante 103.992.349,05 Passivo Circulante 48.717.357,43
- Caixa e Equivalentes a Caixa ------.-73003.865::04- - Obrigações Trabalhistas

••••••• _ •• H

--"'-i6.::ú6'::õT

- Contas a Receber 1.623.817,68 - Provisões Trabalhistas 172.632,57

- Contratos pendentes de PC 28.083.779,52 - Obrigações Fiscais 4.563,34

- Serviços de Contratos a Realizar 1.280.886,81 - Provisão de Serviços Contratados 1.280.886,81
- Valor a Repassar 1.623.817,68

- Recursos de Projetos 45.619.130,96

Ativo Não Circulante 98.605,69 Passivo Não Circulante 55.373.597,31
- Imobilizado liquido

.......- ......._.
98:60:5:69- - Valores a Repassar - Contratos

...._ ... ....... '2i:289s1ijij'
- Contratos Pendentes de PC 28.083.779,52

Total do Ativo 104.090.954.74 Total do Passivo 104.090.954,74

4. As Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) apresentadas pela
AGEVAP de fi. 494 representa a entidade de forma globalizada. Os lançamentos de
receitas e despesas operacionais permitem identificar as movimentações à conta do
Contrato de Gestão nO 014/ ANA/2004 evidenciadas no quadro abaixo. Pelo resultado,
os reconhecimentos apresentaram valores iguais a zero no período, não representando
superávit ou déficit:

Resultado do Resultado do

Conta
exercício de exercício de

2013 2012
(RS) IRS\

Receita 2.625.476,33 5.492.518,38

Custos com Programas e Ações (1.382.791,82) (4.314.757,08)

Resultado Bruto 1.242.684,51 1.177.761,30

Despesas Operacionais (1.242.684,51 ) (1.177.761,30)

SuperaviflDéficit do periodo 0,00 0,00

5. A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) de fi. 495 e a Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) de fi. 496 não permitem certificar as
variações ocorridas no exercício, por fonte de financiamento. p
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6. Após levantamentos efetuados junto à área contábil da entidade delegatária,
a DFC evidenciou as alterações originadas pelas entradas e saídas de caixa, em razão da
execução de atividades no âmbito do Contrato de Gestão n° 014/ANA/2004, conforme
exposto a seguir:

Demons,tração d~luxo de Caixa
Contrato de Gestão n° 014/ANAJ2004

Resultado do Exercício
Ajustes
Depreciação

..Aj.!!.~!~~._de~~~!~!£!!'~_AI1!_~'.:.i.«:.'!~.~

(Aumento) Redução - Contas a Receber - ANA
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar
Aumento (Redução) - Obrigações Trabalhistas
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados
Aumento (Redução) - Valor a Repassar - ANA
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos
Aumento (Redução) - Valores a Repassar - Contratos
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas

Caixa líquido provenientes das atividades operacionais

Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aquisição) / Baixa de Ativo Imobilizado

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos

Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e e uiva lentes de caixa no final do eríodo

Resultado do
exercício de

2013
R$

808.680,88
(15.661.425, 11)

5.055.573,79
1.755,61

(25.004,70)
1.305,70

(5.055.573,79)
(808.680,88)
5.788.753,73

(10.461.712,71)
._!.?)96.58J,~~_
(4.647.133,39)

(?5.813,QQL
(25.813,00)

(4.672.946,39)

77.676.811,43
73.003.865,04

7. Registra-se que o Conselho Federal de Contabilidade, ao avaliar dúvidas
sobre a apresentação do Balanço Patrimonial e das demonstrações contábeis envolvendo
entidades sem finalidade de lucros, exarou entendimento no sentido de que as mesmas
devem registrar suas receitas e despesas, com e sem gratuidade, de forma segregada.

8. Pelo exposto, reitera-se a RECOMENDAÇÃO à AGEV AP para que
apresente nas suas futuras prestações de contas, caso suas DFC e DMPL não estejam
segregadas por fontes de financiamentos, notas explicativas detalhando:

8.1. As movimentações de Fluxo de Caixa - DFC, segregadas por fonte de
recursos, possibilitando certificar as alterações originadas pelas entradas
e saídas de caixa, em razão da execução de atividades no âmbito do
Contrato de Gestão nO014/ANA/2004; e

8.2. A posição evidenciada nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio
Líquido - DMPL, para que se possa aferir as mutações, por natureza de
valor, ocorridas no patrimônio líquido da entidade, que tiveram origem
com a execução do Contrato de Gestão n° O 14/ANA/2004.

9. Observados aos registros constantes no Processo n° 02501.000341/2013-
92, que tratou da prestação de contas relativo ao exercício de 2012, verifica-se que o

9



montante em contas correntes e contas aplicações do exercício de 2012 transferidos para
o exercício de 2013 alcançaram o montante de R$ 77.767.811,43, conforme exposto a
segUIr:

Histórico R$
(+) Saldos em contas correntes 1.183,73
(+) Saldo em contas noupança 77.675.627,70
7;;') Valores em caixa e equivalentes a caixa 77.676.811,43

10. Durante o exercício de 2013, a AGEVAP recebeu da Agência Nacional
de Águas a quantia de R$ 10.650.294,46, resultante dos aportes financeiros oriundos das
Fontes O 116044581 e 0280000000, em sete parcelas, conforme se verifica das ordens
bancárias discriminadas no quadro a seguir. Anexo às fls. 531/538, constam extrato
"Consulta Ordem Bancária" e espelhos das ordens bancárias extraídos do SIAFI.

Ordem Data Fonte
Valor

bancária R$
2013013801126 10/04/2013 0116044581 77.999,02
2013013801304 23/04/2013 0116044581 811.834,15
201308801324 23/04/2013 0280000000 41.782,00
201308801769 27/05/2013 0116044581 866.236,84
2013013802132 20/06/2013 0116044581 1.190.055,70
201308804284 05/11/2013 0116044581 5.911.635,23
201308804931 19/12/2013 0116044581 1.750.751,52

Total transferidoJR$) 10.650.294,46

11. Considerando as informações contidas da Tabela 21 de fl. 86 e as
constantes no "Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa - ANA" de fl. 505,
apresentadas pela AGEVAP, que trata da discriminação dos recursos recebidos pela
entidade delegatária, os ingressos de recursos financeiros reconhecidos foram da ordem
de R$ 12.452.626,24, conforme consta do quadro a seguir.

12. A diferença entre os recursos aportados pela ANA e os reconhecidos pela
AGEVAP ocorrem em virtude da adoção de critérios contábeis diferenciados, a ANA
adotou como critério as datas de emissão das ordens bancárias e a AGEVAP, adotou a
data de disponibilidade dos recursos financeiros em conta corrente. Registra-se, todavia,
que a adoção de critérios diferenciados não prejudica os exames contábeis.

Ordem Data Fonte
Valor

bancária R$
201208804795" 31/12/2012 0116044581 1.639.232,78
201208804796" 31/12/2012 0680000000 163.099,00
2013013801126 10/04/2013 011604458\ 77.999,02
2013013801304 23/04/2013 0116044581 811.834,15
201308801324 23/04/2013 0280000000 41.782,00
201308801769 27/05/2013 0116044581 866.236,84
2013013802132 20/06/2013 0116044581 1.190.055,70
2013013804284 05/11/2013 0116044581 5.911.635,23
201308804931 19/12/2013 0116044581 1.750.751,52

Total transferidoTRSI 12.452.626,24

13. Considerando os valores transferidos de 2012, regime de caixa, onde
reconhece as entradas a partir do momento em que estas ocorrem em banco, os aportes
de recursos financeiros de 2013 provenientes da Agência Nacional de Águas, os valores
informados pela entidade delegatária como "Devoluções de Contrato" e os de

8 FI. 539.
9 FI. 540.
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rendimentos financeiros auferidos1o, a AGEVAP administrou receitas à conta do
Contrato de Gestão n° 014/ANA/2004 no montante de R$ 95.062.395,23, conforme
exposto no quadro a seguir:

Histórico Reais
Saldos transferidos de 2012 para 2013 (contas: correntes e aplicações) 77.676.811,43
Recursos transferidos pela ANA em 2013 12.452.626,24
Devoluções de contrato 80.486,56
Rendimentos financeiros auferidos em cadernetas de poupanças em 2013 4.852.471,00
Receitas administradas nela AGEV AP em 2013 9S.Q62.J9S,23

14. A entidade GALLORO & ASSOCIADOS Auditores Independentes
emitiu, em 17 de janeiro de 2014, Relatório dos Auditores Independentes, conforme se
verifica às fls. 511/513, declarando opinião no sentido de que as demonstrações
contábeis apresentadas pela AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul apresentam-se adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, e que a posição patrimonial e financeira da entidade delegatária em
31 de dezembro de 2013, e o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o
exercício findo, apresentam-se de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

15. O Conselho Fiscal da AGEVAP, em seu Parecer de 30 de janeiro de
2014, aprovou as contas apresentadas sem registros de ressalvas, conforme consta do
documento de fl. 515.

16. Por todo o exposto, em face dos exames realizados, certificam-se os
saldos apresentados no Balanço Patrimonial e nas Demonstrações Contábeis
correspondentes ao encerramento do exercício em 31 de dezembro de 2013, com as
recomendações de itens 3.3, 3.11, 3.22, 3.24, 3.28, 8, 8.1 e 8.2, não representando essa
certificação em declaração de regularidade sobre os seguintes aspectos:

16.1. Natureza trabalhista, previdenciária e tributária relativa ao pessoal
contratado pela AGEVAP, envolvido na realização das atividades
concernentes ao Contrato de Gestão nOO 14/ANA/2004;

16.2. Cumprimento de normativos editados pela Agência Nacional de Águas
(ANA), em especial aos procedimentos realizados de seleção e
contratação de bens, serviços e pessoas, em especial, no que concerne ao
cumprimento das Resoluções ANA n° 552, de 8 de agosto de 2011, e nO
306, de 26 de maio de 2008;

16.3. Administração de bens móveis e imóveis adquiridos ou cedidos à
contratada;

16.4. Cumprimento de condição que versam sobre a vedação da utilização dos
recursos públicos transferidos pela Agência Nacional de Águas (ANA)
para pagamento de diárias e passagens a militares, servidores públicos da
ativa e empregados públicos, e ainda, sobre a vedação de pagamentos de
gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de

10 Observado o valor informado no quadro "Demonstrativo de Execução Físico-Financ2:51eira- ANA" de fls.
505 apresentado pela AGEV AP. J
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remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou
entidades da Administração Pública federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, consoante disposto no inciso lI, S 9°, da Cláusula
Quarta, bem como do contido na Cláusula Quinta do Contrato de Gestão
n° O 14/ANA/2004; e,

16.5. Cumprimento de condições relativas disposto no S 1°, do inciso lI, do art.
22, da Lei nO9.433, de 08/01/1997.

17. Finalizando, sugere-se o envio dos autos do processo à Auditoria Interna
da ANA - AUD, para conhecimento e adoção de providências julgadas cabíveis. Após,
sugere-se o envio dos autos à Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos
- SAG, para conhecimento, adoção diligências consideradas pertinentes e providências
finais necessárias aos exames e aprovação da prestação de contas e do relatório de
gestão apresentados pela AGEV AP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

À consideração superior,

DA CUNHA
Gerente de E ecução Orçamentária e Financeira

CRC 15261-2
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HELOIZA~ ~~MA SOUZA
Analista Administrativo/Contadora

NUCON/GEEFI/SAF/ANA
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