
Relatório de Avaliação Contábil no 1/2015/COGEF/SAF
Documento no 00000.028809/2015-91

                                                                                                   

 Contrato de Gestão nº: 014/ANA/2004, firmado em 1º de setembro de 2004

 Entidade Delegatária: Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
(AGEVAP)

 Processo ANA nº: 02501.000206/2015-17

 Demonstrações financeiras e contábeis do exercício findo de 2014 da AGEVAP

 Abrangência da avaliação: Verificação dos critérios, procedimentos e controles adotados, 
com foco em exames das consistências dos registros das transações e variações 
patrimoniais e seus reflexos nas demonstrações financeiras e contábeis e informações 
complementares divulgadas pela entidade.

1. Introdução

1.1. Trata o presente Relatório dos resultados dos exames realizados nas demonstrações 
financeiras e contábeis apresentadas Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul, correspondentes ao exercício findo de 2014, relativa ao Contrato de Gestão nº 
014/ANA/2004, apresentadas por intermédio da Carta nº 353/2015/DI-AGEVAP, de 12 de 
fevereiro de 2015, Documento nº 00000.007638/2015-66.

1.2. Registra-se que o escopo, extensão e abrangência dos testes e procedimentos de 
avaliações adotados objetivou, primordialmente, não apenas a verificação da continuidade e 
comparação das informações apresentadas com às correspondentes do exercício anterior, mas a 
certificação, em todos os aspectos relevantes, da compreensão, idoneidade, fidedignidade e 
comparabilidade das informações, com foco na segurança e eliminação de distorções que possam 
comprometer os resultados evidenciados nas demonstrações financeiras e contábeis, incluindo o 
conjunto de notas explicativas, à luz dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e das 
práticas contábeis usualmente aceitas.

2. Material de trabalho de limitações da extensão dos exames

2.1. As avaliações das demonstrações financeiras e contábeis do exercício findo de 2014 
foram realizadas tendo como base a documentação apresentada pela Associação Pró-Gestão da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a qual encontra-se anexada aos autos do Processo nº   
02501.000206/2015-17, denominada “Prestação de Contas AGEVAP”, anexa à Carta nº 
353/2015/DI-AGEVAP, de 12 de fevereiro de 2015, Documento nº  00000.007638/2015-66 , 
complementadas por diligências realizadas diretamente à Entidade Delegatária avaliada.

2.2. Os trabalhos se limitaram às apropriações, variações e reflexos nos resultados 
originados a partir do instrumento firmado com a Agências Nacional de Águas. Assim, eventuais 
inconsistências encontradas nas demonstrações financeiras e contábeis que não estejam 
vinculadas ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004, não foram objeto de análise e comentários 
por esta Coordenação-Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.



2.3. Cabe registrar que a extensão e abrangência dos testes e procedimentos de avaliações 
adotados não representam verificações de natureza trabalhista, previdenciária e tributária relativa 
ao pessoal contratado pela Entidade Delegatária envolvido na realização das atividades 
concernentes ao contrato de gestão; de cumprimento de normativos editados pela Agência 
Nacional de Águas, em especial aos procedimentos realizados de seleção e aquisição de bens, 
contratação de serviços e pessoas previstos nos normativos aplicáveis à matéria; de cumprimento 
de condição que versam sobre a vedação da utilização dos recursos públicos transferidos pela 
Agência Nacional de Águas para pagamento de diárias e passagens a militares, servidores 
públicos da ativa e empregados públicos, bem como sobre a vedação de pagamentos de 
gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a 
servidor que pertença aos quadros de órgãos ou entidades da Administração Pública federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal; de cumprimento de condições relativas disposto no § 
1º, do inciso II, do art. 22, da Lei nº 9.433, de 08/01/1997; e de administração de bens móveis e 
imóveis adquiridos ou cedidos à Entidade Delegatária.

3. Resultados das Avaliações

3.1. Recursos Recebidos da Agência Nacional de Águas

3.1.1. De acordo com os dados extraídos do Sistema de Administração Financeira do Governo 
Federal, durante o exercício de 2014, a Agência Nacional de Águas transferiu à Associação 
Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul a quantia de R$ 13.069.873,23 (treze 
milhões, sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), resultante 
dos aportes financeiros oriundos das Fontes 0116044581, 0316000000, 0280000000 e 
0680000000, Vinculações 421 e 500, em dezessete parcelas, conforme a seguir relacionado:

Ordem bancária Data de emissão Fonte Vinculação Valor (R$)
2014OB800212 29-Jan-2014 0166044581 421 1.047.173,15
2014OB800302 04-Fev-2014 0166044581 421 90.916,52

2014OB800531 20-Fev-2014
0316000000 421 400.855,71
0680000000 500 62.284,11

2014OB800627 28-Fev-2014 0166044581 421 2.524,48
2014OB800892 25-Mar-2014 0166044581 421 31.938,19
2014OB800962 01-Abr-2014 0280000000 500 943,17
2014OB801192 11-Abr-2014 0166044581 421 957.162,43
2014OB801246 17-Abr-2014 0166044581 421 114.308,23
2014OB801623 14-Mai-2014 0166044581 421 1.017.121,06
2014OB802232 03-Jul-2014 0166044581 421 1.152.092,74
2014OB802660 07-Ago-2014 0166044581 421 2.230.383,90
2014OB803052 05-Set-2014 0166044581 421 840.248,84
2014OB803054 05-Set-2014 0280000000 500 25,31
2014OB803225 15-Set-2014 0166044581 421 350.115,58
2014OB804019 03-Nov-2014 0166044581 421 1.258.161,27
2014OB804628 05-Dez-2014 0166044581 421 1.140.853,28
2014OB804947 29-Dez-2014 0166044581 421 2.372.765,26

Total 13.069.873,23

3.1.2. Considerando as informações contidas nas Tabelas 08, 10 e 23 da Prestação de Contas 
da AGEVAP, fls. 76, 79 e 97 do Documento nº  00000.007638/2015-66 , constata-se que os 
valores reconhecidos como repassados pela Entidade Delegatária são de R$ 10.697.107,97 (dez 
milhões, seiscentos e noventa e sete mil, cento e sete reais e noventa e sete centavos).

3.1.3. A diferença ocorre em virtude da adoção de critérios contábeis diferenciados. A 
Agência Nacional de Águas ANA, como não poderia deixar de considerar, observou ao regime 
de competência, e a Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, ao 
fluxo de caixa.



3.1.4. Desta forma, a Entidade Delegatária não considerou como receita os recursos 
transferidos pela Agência Nacional de Águas correspondentes à Ordem Bancária 
2014OB804947, emitida em 29 de dezembro de 2014, cujos créditos em conta bancária somente 
ocorreram em 2015, no valor de R$ 2.372.765,26 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, 
setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

3.2. Rendimentos Financeiros Auferidos com Aplicações Financeiras

3.2.1. De acordo com as Tabelas 08 e 10 da Prestação de Contas da AGEVAP, fls. 76 e 79 do 
Documento nº  00000.007638/2015-66 , a Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul declara rendimentos líquido auferidos no valor de R$ 5.436.332,75 (cinco 
milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos).

3.2.2. As receitas oriundas de aplicações financeiras evidenciadas como rendimentos líquidos 
não puderam ser confrontadas com informações apresentadas pela Caixa Econômica Federal, 
administradora das contas correntes e de aplicações com as quais a Entidade Delegatária 
trabalha, em razão da não apresentação de extratos de rendimentos anuais.

3.2.3. A Auditoria Interna da Agência Nacional de Águas realizou trabalhos junto a sede da 
Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e levantou rendimentos com 
aplicações financeiras, em caderneta de poupança, no âmbito do Contrato de Gestão, exercício 
de 2014, que totalizam R$ 5.187.944,02 (cinco milhões, cento e oitenta e sete mil, novecentos e   
quarenta e quatro reais e dois centavos), conforme consta do Relatório de Auditoria nº 
9/2015/AUD, de 11 de maio de 2015, Documento nº 00000.026489/2015-34, distribuídos da 
seguinte forma:

 Custeio administrativo........................................ R$      83.327,61
 Investimentos....................................................... R$ 5.104.616,41

Total...................................................................... R$ 5.187.944,02

3.2.4. O valor apurado pela Auditoria Interna da ANA diverge do registrado nas Tabelas 08 e 
10 da Prestação de Contas da AGEVAP, fls. 76 e 79 do Documento nº  00000.007638/2015-66 , e 
das demais informações complementares apresentadas pela Associação Pró-Gestão da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, no montante de R$ 248.388,73 (duzentos e quarenta e oito 
mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos).

3.2.5. Diligenciada a Entidade Delegatária a explicar o fato, a Associação Pró-Gestão da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul respondeu que:

“ Possui um Contrato com a Caixa Econômica Federal – 
CEF, no qual a CEF é o Agente Técnico dos Contratos de 
Repasses celebrados entre o município e a Caixa 
Econômica Federal – CAIXA, cuja execução dos 
investimentos é prevista no Contrato de Gestão firmado 
entre a Agência Nacional de Águas e a AGEVAP.

Nesse tipo de contratação os municípios licitam o projeto 
e/ou obra, executam os contratos e, após a CAIXA fiscalizar 
e aprovar os produtos, a AGEVAP realiza os repasses 
financeiros.

Acontece que algumas vezes a AGEVAP realiza o repasse 
já aprovado pela CEF, mas esta não realiza o repasse no 
mesmo momento para a Prefeitura, por algum motivo. 



Sendo assim, esse recurso gera um ganho de aplicação 
financeira que é devolvido durante a execução do Contrato 
ou no final do Contrato para AGEVAP.

Diante do exposto, informamos que no exercício de  2015  a 
AGEVAP recebeu o montante de R$ 248.388,73 (duzentos e 
quarenta e oito mil e trezentos e oitenta e oito reais e 
setenta e três centavos) ”. (Sic: exercício de 2014)

3.2.6. Complementando a informação no dia seguinte, registrou ainda a Associação 
Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul que:

“ Em complementação à resposta anterior, gostaríamos de 
informar que os repasses referentes às devoluções dos   
rendimentos são depositados nas contas de investimentos 
da AGEVAP que deram origem aos repasses”.

3.2.7. Juntamente com a resposta, a Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul apresentou tabela detalhada, que identifica os rendimentos líquidos auferidos por 
Contrato de Repasse, devolvidos à Entidade Delegatária, bem como encaminhou extrato parcial 
do balanço analítico, que evidenciam os rendimentos auferidos diretamente das contas correntes 
vinculadas ao Contrato de Gestão e os rendimentos provenientes dos contratos de repasses 
(convênios), conforme exposto a seguir:

CONTRATO TOMADOR OBJETO
DATA DA 

DEVOLUÇÃO

VALOR DE 
RENDIMENTO
DEVOLVIDO

(R$)

0206962-90/06 PM Miradouro Recuperação de Mananciais 17/04/2014  785,45 

0170612-73/04
PM Cachoeira 
Paulista 

Construção de ETE  22/05/2014 79.878,43 

0173077-56/05 PM Guaratinguetá  Controle de Erosão - São Gonçalo 04/07/2014 164.803,84 

0365106-87/11 DEMSUR Implantação de aterro sanitário 04/09/2014 1.124,75 

0319928-57/11
AMPAR - PM Simão 
Pereira

Projeto do Sistema de 
Esgotamento Sanitário

15/10/2014 6,75 

0322252-57/11 PM Juiz de Fora
Plano Municipal de Saneamento 
Ambiental

03/11/2014 1.042,59 

0365516-48/11 PM Rio Pomba
Elaboração de Plano Municipal de 
Saneamento Básico

11/11/2014 4,50 

0322234-22/11
AMPAR - PM 
Maripá de Minas

Projeto do Sistema de 
Esgotamento Sanitário

09/12/2014 416,62 

0365107-91/11 DEMSUR
Elaboração de Plano Municipal de 
Saneamento Básico

15/12/2014 325,80 

TOTAL 248.388,73

Corte do Balanço Patrimonial Analítico



3.2.8. RECOMENDA-SE   à Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 
Sul, em suas futuras prestações de contas e demonstrações financeiras e contábeis, apresentar as 
comprovações dos rendimentos auferidos com aplicações financeiras, mediante extratos de 
rendimentos anuais ou de declarações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, bem como 
comprovações dos ingressos em contas correntes vinculadas ao Contrato de Gestão nº 
014/ANA/2004, dos rendimentos provenientes das devoluções oriundas de aplicações realizadas 
no âmbito dos contratos de repasses mantidos junto à Caixa Econômica Federal.

3.3. Recursos Administrados pela Entidade Delegatária no Exercício de 2014

3.3.1. Considerando o saldo transferido declarado pela Entidade Delegatária no Balanço 
Patrimonial (BP) do exercício findo de 2013, os aportes de recursos financeiros de 2014 
transferidos pela ANA, os rendimentos auferidos com aplicações financeiras e as devoluções em 
razão de cancelamentos, a Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
administrou receitas federais à conta do Contrato de Gestão, no exercício de 2014, no montante 
de R$ 89.415.009,41 (oitenta e nove milhões, quatrocentos e quinze mil, nove reais e quarenta e 
um centavos):

Histórico Receitas (R$)
(+) Saldo transferido de 2013 (segundo BP) 73.003.865,04
(+) Ingressos em conta corrente provenientes da ANA 10.697.107,97
(+) Rendimentos de aplicações financeiras 5.436.332,75
(+) Devoluções provenientes de contrato celebrados 277.703,65

Total de receitas administradas em 2014 89.415.009,41

3.3.2. Diligenciada a Entidade Delegatária a explicar a origens das receitas por devoluções, a 
Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul justificou:

“ A AGEVAP possui um Contrato com a Caixa Econômica 
Federal – CEF, no qual a CEF é o Agente Técnico dos 
Contratos de Repasses celebrados entre o município e a 
Caixa Econômica Federal – CAIXA, cuja execução dos 
investimentos é prevista no Contrato de Gestão firmado 
entre a Agência Nacional de Águas e a AGEVAP.

Nesse tipo de contratação, os municípios licitam o projeto 
e/ou obra, executam os contratos e, após a CAIXA fiscalizar 
e aprovar os produtos, a AGEVAP realiza os repasses 
financeiros.

Acontece que algumas vezes a AGEVAP realiza o repasse 
já aprovado pela CEF, mas no momento da Prestação de 
Contas das parcelas ou final, identifica-se que o valor 
utilizado pelo tomador é menor que o repassado pela 
AGEVAP, por algum motivo específico. Sendo assim, esse 
recurso é devolvido durante a execução do Contrato ou no 
final do Contrato para AGEVAP.

Essas devoluções são depositadas nas contas de 
investimentos da AGEVAP que deram origem aos repasses 
dos contratos aos Tomadores”.

3.3.3. Juntamente com a resposta, a Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul apresentou tabela detalhada, que identifica as origens das receitas por devoluções 
de contratos, conforme exposto a seguir:



Contrato Tomador Objeto Data
Receitas por
Devoluções 

(R$)
0365.825-82/
11

DEMSUR
Execução de rede coletora de esgoto no 
bairro da Primavera 

23/04/2014 339,96 

0173.077-56/
05

PM 
Guaratinguetá 

Controle de Erosão - São Gonçalo 04/07/2014 275.465,00

0392.821-09/
12 

PM Volta 
Redonda

Projeto de recuperação da mata ciliar do Rio 
Paraíba do Sul

22/07/2014 1.667,71 

0392.821-09/
12

PM Volta 
Redonda

Projeto de recuperação da mata ciliar do Rio 
Paraíba do Sul

25/08/2014 10,26

0365.516-48/
11

PM Rio Pomba
Elaboração de Plano Municipal de 
Saneamento Básico

01/10/2014 220,72

Total 277.703,65

3.4. Balanço Patrimonial

3.4.1. Passando aos exames do Balanço Patrimonial apresentado pela Associação Pró-Gestão 
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, observa-se que a estrutura adotada guarda 
conformidade com a estabelecida na Resolução nº 1.409, de 27 de setembro de 2012, do 
Conselho Federal de Contabilidade, que aprova a Interpretação Técnica Geral - ITG 2002, 
destinada às entidades sem finalidade de lucros. Quanto ao conteúdo e segregação do Balanço 
Patrimonial, ressalta-se que o mesmo possibilita a verificação dos registros à conta do Contrato 
de Gestão nº 014/ANA/2004.

3.5. Ativo Circulante

3.5.1. No grupo de contas do Ativo Circulante foram evidenciadas as disponibilidades em 
Caixa e Equivalentes de Caixa, Contas a Receber e Serviços de Contratos a Realizar. 
Representam os lançamentos R$ 79.817.316,90 (setenta e nove milhões, oitocentos e dezessete 
mil, trezentos e dezesseis reais e noventa centavos).

3.5.2. As informações relativas à conta Caixa e Equivalentes de Caixa guardam 
correspondências as encontradas em bancos, contas correntes números 10.001.726-9, 18.326-2, 
10.001.717-8, 21.735-3, 25.726-6, 702.166-7, 700.240-9 e 10.000.984-1, todas junta à Caixa 
Econômica Federal (CEF), Agência 0189:

Conta corrente
Saldo credor

(R$)
Agência 0189 – Operação 013 – Conta corrente 10.001.726-7 59.705.363,36
Agência 0189 – Operação 013 – Conta corrente 18.326-2 434.942,40
Agência 0189 – Operação 013 – Conta corrente 10.001.717-8 1.126.308,70
Agência 0189 – Operação 013 – Conta corrente 21.735-3 280.954,77
Agência 0189 – Operação 013 – Conta corrente 25.726-6 0,00
Agência 0189 – Operação 013 – Conta corrente 702.166-7 8.184.720,19
Agência 0189 – Operação 013 – Conta corrente 702.240-9 7.231.793,02
Agência 0189 – Operação 013 – Conta corrente 10.000.984-1 24,53

Total de disponibilidades junto à CEF 76.964.106,97

3.5.3. Deduzidas as despesas ocorridas (saídas ou desembolsos) informados pela Entidade 
Delegatária em 2014, verifica-se conformidade dos saldos apurados por esta Coordenação-Geral 
de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil com os encontrados no Balanço Patrimonial e 
na Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício findo de 2014:



] Variações (R$)

Recursos administrados em 2014 89.415.009,41
Desembolsos apropriados pela contabilidade -12.450.902,44
Disponibilidades apuradas no exercício findo de 2014 pela ANA 76.964.106,97

3.5.4. Registra-se que nas Tabelas 08  e 10  da Prestação de Contas da AGEVAP, fls. 76 e 79 
do Documento nº  00000.007638/2015-66,  informações complementares às Demonstrações 
Financeiras e Contábeis,  a  Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
informa desembolsos no exercício de 2014 pelo seu valor líquido, já compensadas as devoluções 
provenientes de contratos celebrados, não observando as regras contábeis geralmente aceitas, 
conforme exposto a seguir:

Situação (R$)
Desembolsos contábeis no exercício de 2014 12.450.902,44
Despesas realizadas no exercício de 2014 -277.703,65
Desembolsos líquidos apurados pela AGEVAP 12.173.198,79

3.5.5. A iniciativa da Entidade Delegatária em elaborar documentos complementares, 
compensando entradas e saídas de recursos financeiros, não prejudica a consistência, 
compreensão e fidedignidade das Demonstrações Financeiras e Contábeis apresentadas.

3.5.6. As despesas de custeio, realizadas com recursos financeiros provenientes dos 7,5% (sete 
virgula cinco por cento) dos recursos arrecadados com a cobrança e seus rendimentos, atingiram 
a quantia de R$ 971.497,47 (novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e 
quarenta e sete centavos), conforme exposto a seguir:

Custeio administrativo (R$)
Recursos humanos 569.096,11
Conselhos de Administração e Fiscal 40.415,80
Manutenção da sede administrativa 117.074,57
Gastos diversos 101.921,73
Locação da sede administrativa 122.100,00
Encargos trabalhistas de 2013 20.889,26

Total de despesas de custeio 971.497,47

3.5.7. Igualmente, as despesas com investimentos na bacia hidrográfica, previstas em Planos 
Diretores e/ou detalhados em Planos Plurianuais, totalizaram R$ 11.479.404,97 (onze milhões, 
quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e sete centavos), 
conforme exposto a seguir:

Investimentos previstos em Planos (R$)
Recuperação da qualidade ambiental 5.440.948,00
Restituição de indébito ao CESAMA, de Juiz de Fora/MG 4.162.901,48
Proteção e aproveitamento dos recursos hídricos 55.164,00
Gerenciamento de recursos hídricos 548.543,03
Demandas do Comitê do CEIVAP 435.630,52
Ações prioritárias conforme Deliberação CEIVAP nº 199/2012 833.232,94
Imobilizado 2.985,00

Total de despesas com investimentos previstos em Planos 11.479.404,97

3.5.8. Os valores apropriados em Contas a Receber e Serviços de Contratos a Realizar 
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.



3.5.9. O valor de R$ 2.372.765,26 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, setecentos e 
sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos) lançado pela Associação Pró-Gestão da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul em Contas a Receber corresponde a último repasse efetuado 
pela Agência Nacional de Águas, realizado por intermédio da Ordem Bancária 2014OB804947, 
em 29 de dezembro de 2014, cuja disponibilização em conta corrente da Entidade Delegatária 
ocorreu somente no exercício de 2015.

3.6. Ativo Não Circulante

3.6.1. No grupo de contas do Ativo Não Circulante foram evidenciadas as seguintes contas 
contábeis: Serviços de Contratos a Realizar; Contratos Pendentes de Prestação de Contas e 
Imobilizado Líquido. Totaliza este grupo de contas R$ 35.469.802,61 (trinta e cinco milhões, 
quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e dois reais e sessenta e um centavos):

Ativo Circulante Valor (R$)
Serviços de Contratos a Realizar 264.726,00
Contratos Pendentes de Prestação de Contas 35.130.239,17
Imobilizado Líquido 74.837,44

Total 35.469.802,61

3.6.2. Os valores apropriados nas contas Serviços de Contratos a Realizar e Contratos 
Pendentes de Prestação de Contas 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. Mediante notas explicativas foram apresentados 
esclarecimentos sobre as apropriações na conta Contratos Pendentes de Prestação de Contas.

3.7. Imobilizado

3.7.1. A Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, nos termos do 
constante no item II.1 – Relação de Bens Patrimoniais do Contrato ANA x AGEVAP nº 
014/2014 – CEIVAP, fls. 117/140, e das Notas Explicativas de fls. 1013/1046, ambos do 
Documento nº  00000.007638/2015-66,  Prestação de Contas, evidencia a gestão de bens pelo 
custo de aquisição, atualizada pelo valor de mercado, com registros das depreciações pertinentes 
pelo método linear e pela taxa fiscal.

3.7.2. A aplicação da depreciação pelo método linear e pela taxa fiscal é passível de 
admissibilidade, na essência, ao teor dos entendimentos que se pode depreender do Parecer 
Normativo RFB nº 1, de 29 de junho de 2011, uma vez sua aplicação não provoca efeitos fiscais 
por se tratar de entidade sem finalidades de lucros.

3.7.3. Pelos documentos apresentados, está demonstrado o custo de aquisição dos bens ao 
valor de R$ 240.790,78 (duzentos e quarenta mil, setecentos e noventa reais e setenta e oito 
centavos), cuja reavaliação efetuada no exercício de 2014, evidenciou depreciação acumulada da 
ordem de R$ 167.212,84 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e doze reais e oitenta e quatro 
centavos), resultando num montante de imobilizado líquido de R$ 73.577,94 (setenta e três mil, 
quinhentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

3.7.4. Mediante notas explicativas, Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul informou que o custo de aquisição dos bens alcançaram R$ 262.343,78 (duzentos 
e sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), que a 
depreciação acumulada foi de R$ 187.506,34 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e seis reais e 
trinta e quatro centavos), e que o imobilizado líquido é de R$ 74.837,44 (setenta e quatro mil, 
oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).



3.7.5. Tendo em vista às divergências constantes no documento de Prestação de Contas, à 
Entidade Delegatária, após diligência, apresentou inventário de bens complementar   
correspondentes aos equipamentos adquiridos por intermédio do Projeto Revitalização BM, 
conforme quadro a seguir:

N° 
Patrimônio

Descrição do Equipamento
Data da 

Aquisição 

Valor da 
Aquisição

(R$)

Depreciação 
Acumulada

(R$)

Valor 
Líquido

(R$)

001
Microprocessador Dual Core 
E220 - nº série:  806010273 

11/07/2008 915,00 -915,00 0,00

002 Monitor 17" LCD Phillips 11/07/2008 575,00 -575,00 0,00

003
Notebook Acer Aspire 7720-6902 
- Serial:  
LXAML0C002815024AA1601

24/07/2008 3.099,00 -3.099,00 0,00

004
Notebook Acer Aspire 7720-6902 
- Serial:  
LXAML0C0028150238D1601

24/07/2008 3.099,00 -3.099,00 0,00

005
Gravador digital Panasonic - 
RR-US470 - nº série: 
DK7DA001384R

31/07/2008 245,00 -245,00 0,00

006
Filmadora Sony HDR-SR10 -  nº 
148814

31/07/2008 2.290,00 -2.290,00 0,00

007
Projetor multimídia OPTOMA 
EZPRO 770-3 - nº série:  
O86S650AAAAAC1285

31/07/2008 3.290,00 -3.289,90 0,10

008
Câmera digital Sony Alpha Dsir - 
A 200K - Ns 0842643

10/09/2008 1.690,00 -1.690,00 0,00  

009
Receptor GPS diferencial 
pós-processada - Marca: Thales - 
Mod.: Mobile Mapper

27/03/2009 6.350,00 -5.090,58 1.259,42 

Total 21.553,00 -20.293,48 1.259,52

3.7.6. Considerando os inventários realizados, a soma dos valores líquidos apresenta 
divergência de R$ 0,02 (dois centavos) em relação ao valor apropriado no Balanço Patrimonial 
do exercício findo de 2014. Tal divergência é, possivelmente, resultante de critérios de 
arredondamento e não compromete a integridade da informação na conta contábil de Imobilizado 
Líquido.

Descrição do Equipamento
Valor da 
Aquisição

(R$)

Depreciação
Acumulada

(R$)

Valor 
Líquido

(R$)
Contrato de Gestão ANA 240.790,78 -167.212,84 73.577,94
Projeto Revitalização BM 21.553,00 -20.293,48 1.259,52

Subtotal 262.343,78 -187.506,32 74.837,46

Imobilizado Líquido (Balanço Patrimonial) 74.837,44

Divergência identificada 0,02

3.8. Passivo Circulante

3.8.1. No grupo de contas do Passivo Circulante constam compromissos reconhecidos pela 
Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul no valor de R$ 
79.892.154,34  (setenta e nove milhões, oitocentos e noventa e dois mil, centos e cinquenta e 
quatro reais e trinta e quatro centavos), com realização provável em até doze meses.

3.8.2. Pelas apropriações no grupo de contas do Passivo Circulante, constata-se um 
crescimento de obrigações de curto prazo em relação ao exercício anterior da ordem de 64% 
(sessenta e quatro por cento), ou seja, no montante de R$ 31.174.796,91 (trinta e um milhões, 
cento e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e seis centavos e noventa e um centavos). 



3.8.3. A respeito do crescimento dos compromissos de curto prazo, destaca-se as contas 
contábeis de Valor a Repassar Convênios e de Recursos de Projetos, cujos valores representam 
96% (noventa e seis por cento) dos compromissados de curto prazo.

3.8.4. Com base em notas explicativas apresentadas pela Entidade Delegatária, percebe-se que 
o horizonte da conta contábil de Valor a Repassar Convênio encontra-se inadequadamente 
registrado no grupo de contas do Passivo Circulante. Frisa-se que não encontra-se amparo nas 
práticas contábeis geralmente aceitas, o lançamento de obrigações legais como circulante, cujas 
realizações perpassam o exercício financeiro.

3.8.5. RECOMENDA-SE  à Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 
Sul, em suas futuras demonstrações financeiras e contábeis, restringir os lançamentos a título de 
Passivo Circulante somente de compromissos que: espera-se liquidar o passivo durante o ciclo 
operacional normal da entidade; que seja mantido essencialmente para a finalidade de 
negociação; que seja exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações 
contábeis; ou que não possua direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante 
pelo menos doze meses após a data de divulgação.

3.9. Passivo Não Circulante

3.9.1. No Balanço Patrimonial constam obrigações reconhecidas pela Associação Pró-Gestão 
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, no grupo de contas do Passivo Não Circulante, no 
montante de R$ 35.394.965,17 (trinta e cinco milhões, trezentos e noventa e quatro mil, 
novecentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos). O reconhecimento de obrigações 
legais como não circulante ocorre quando a previsão de realização provável é superior a doze 
meses. Mediante notas explicativas foram apresentados esclarecimentos sobre as apropriações 
realizadas.

3.10. Balanço Patrimonial Segregado do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

3.10.1. Segregada a fonte de financiamento oriunda do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004, o 
Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2014, apresentado pela Associação 
Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, assim se constitui: 

Ativo (R$) Passivo (R$)
Ativo Circulante 79.817.316,90 Passivo Circulante 79.892.154,34
. Caixa e Equivalentes de Caixa 76.964.106,97 . Obrigações Trabalhistas 16.489,85
. Contas a receber 2.372.765,26 . Provisões Trabalhistas 153.639,64
. Serviços de Contratos a 
Realizar

480.444,67 . Obrigações Fiscais 4.426,40

. Provisão dos Serviços 
Contratados

480.444,67

. Valor a repassar ANA 2.372.765,26

. Valor a repassar – Convênios 23.292.421,49

. Recursos de Projetos 53.571.967,03

Ativo Não Circulante 35.469.802,61 Passivo Não Circulante 35.394.965,17
. Serviços de Contratos a 
Realizar

264.726,00
. Serviços de Contratos a 
Realizar

264.726,00

. Contratos Pendentes de 
Prestação de Contas

35.130.239,17 . Valores a repassar – Convênios 35.130.239,17

. Imobilizado Líquido 74.837,44

Total do Ativo 115.287.119,51 Total do Passivo 115.287.119,51



3.11. Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

3.11.1. As Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo de 2014, 
apresentadas pela Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 
representa a entidade de forma globalizada. Confrontadas suas informações com as constantes no 
Balanço Patrimonial do exercício findo de 2014, permite inferir que as mutações havidas no 
patrimônio líquido não se encontram relacionadas ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004.

3.12. Demonstração do Resultado do Exercício

3.12.1. As Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) apresentadas pela Associação 
Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 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, conforme quadro a seguir:

Demonstração do Resultado

Ativo 2014 (R$) 2013 (R$)
Receita vinculada ao Contrato de Gestão 1.813.948,09 2.625.476,33
Custos dos Serviços Prestados (Programa e Ações) -815.697,37 -1.382.791,82
Despesas Operacionais -998.250,72 -1.242.684,51

Resultado dos Exercícios 0,00 0,00

3.12.2. Pelo os reconhecimentos realizados, os valores apresentaram resultados iguais a zero 
nos períodos comparados, não representando superávit ou déficit nem variação entre os 
exercícios findos de 2013 e 2014.

3.13. Demonstração dos Fluxos de Caixa

3.13.1. A Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo de 2014, apresentada pela 
Associação Pró-Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, representa a entidade de 
forma globalizada, todavia, suas informações permitem identificar as variações afetas ao 
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004.

3.13.2. Pelos resultados apresentados, verificam-se conformidades com os resultados 
apresentados no Balanço Patrimonial do exercício findo de 2014 e com os extratos bancários das 
contas correntes e de aplicações. A Demonstração de Fluxos de Caixa segregada apresenta-se da 
seguinte forma:

Demonstração de Fluxos de Caixa
Exercício de 2014 

(R$)
Exercício de 2014 

(R$)

Depreciação 26.753,25 46.367,46
(Aumento) Redução - Contas a Receber – ANA -748.947,58 808.680,88 
(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas 28.083.779,52 -15.661.425,11
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar 800.442,14 5.055.573,79 
(Aumento) Redução - Serviços de Contratos a Realizar - Não 
Circulante

-264.726,00 0,00   

(Aumento) Redução - Contratos Pendentes de Prestação de Contas 
- Não Circulante

-35.130.239,17 0,00

Aumento (Redução) -  Obrigações Trabalhistas 163,78 1.755,61 
Aumento (Redução) - Provisões Trabalhistas -18.992,93 -25.004,70
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais -136,94 1.305,70 
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados -800.442,14 -5.055.573,79
Aumento (Redução) - Valor a Repassar - ANA 748.947,58 -808.680,88
Aumento (Redução) - Valor a Repassar - Convênios 23.292.421,49 0,00
Aumento (Redução) - Recursos de Projetos 7.952.836,07 5.788.753,73 
Aumento (Redução) - Provisão dos Serviços Contratados - Não 
Circulante

264.726,00 0,00



Aumento (Redução) - Valor a Repassar - Convênios -27.289.817,79 -10.395.468,77
Aumento (Redução) - Contratos Pendentes de Prestação de Contas 
- ANA

7.046.459,65 15.596.582,69 

(Aquisição) / Baixa de Ativo Imobilizado -2.985,00 -25.813,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 73.003.865,04 77.676.811,43 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 76.964.106,97 73.003.865,04

3.14.  Auditoria Independente

3.14.1. A entidade GALLORO & ASSOCIADOS Auditores Independentes emitiu, em 27 de 
janeiro de 2015, o Relatório dos Auditores Independentes Sobre Demonstrações Contábeis, 
conforme se verifica às fls. 1005/1008 da Prestação de Contas enviada, Documento nº   
00000.007638/2015-66,  declarando opinião no sentido de que as demonstrações contábeis 
apresentadas pela 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 2014, 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.

3.15. Avaliação do Conselho Fiscal

3.15.1. O Conselho Fiscal da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul, em seu Parecer de 9 de fevereiro de 2015, aprovou as contas apresentadas sem 
registros de ressalvas, conforme consta à fl. 1048 do documento de Prestação de Contas, 
Documento nº 00000.007638/2015-66.

3.16. Conclusões 

3.16.1. 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 2014, com as recomendações à Associação Pró-Gestão da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul para que, em suas futuras demonstrações financeiras e 
contábeis:

3.16.1.1. Apresente as comprovações dos rendimentos auferidos com aplicações 
financeiras, mediante extratos de rendimentos anuais ou de declarações 
fornecidas pela Caixa Econômica Federal;

3.16.1.2. Comprove os ingressos, em contas correntes vinculadas ao Contrato de 
Gestão nº 014/ANA/2004, dos rendimentos provenientes das devoluções 
oriundas das aplicações realizadas no âmbito dos contratos de repasses 
mantidos junto à Caixa Econômica Federal; e

3.16.1.3. Restrinja os lançamentos a título de Passivo Circulante somente à 
compromissos que: espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional 
normal da entidade; seja mantido essencialmente para a finalidade de 
negociação; seja exigível no período de até doze meses após a data das 
demonstrações contábeis; ou que não possua direito incondicional de diferir   
a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de 
divulgação.

3.16.2. Registra-se que as conclusões apresentadas não representam declarações de 
regularidade sobre os seguintes aspectos:

3.16.2.1. Natureza trabalhista, previdenciária e tributária relativa ao pessoal 



contratado pela AGEVAP, envolvido na realização das atividades 
concernentes ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004;

3.16.2.2. Cumprimento de normativos editados pela Agência Nacional de Águas 
(ANA), em especial aos procedimentos realizados de seleção e aquisição de 
bens, contratação de serviços e pessoas, em especial, no que concerne ao 
cumprimento das Resoluções ANA nº 552, de 8 de agosto de 2011, e nº 306, 
de 26 de maio de 2008, esta revogada em 15 de dezembro de 2014 pela 
Resolução ANA nº 2019;

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

3.16.2.4. 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 
remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou 
entidades da Administração Pública federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal; e

3.16.2.5. Cumprimento de condições relativas disposto no § 1º, do inciso II, do art. 
22, da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, e das condições previstas na 
Resolução ANA nº 2018, de 15 de dezembro de 2014.

3.16.3. 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 ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SAS), para conhecimento e adoção de providências consideradas necessárias aos 
exames finais, e aprovação das Demonstrações Financeiras e Contábeis, integrantes da Prestação 
de Contas e do Relatório de Gestão, apresentados pela Associação Pró-Gestão das Águas da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
JOÃO LUIZ DA CUNHA

Coordenador-Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
CRC/DF nº 15261-2


