
Relatório de Avaliação Contábil   no 2/2016/COGEF/SAF
 Documento no 00000.032080/2016-38   

Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, firmado em 

24 de janeiro de 2011. Entidade Delegatária: 

Fundação Agência das Bacias dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (Fundação Agência das Bacias 

PCJ). Demonstrações financeiras e contábeis do 

exercício de 2015. 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. Processo ANA nº 02501.000451/2016-05. 

1. Introdução 

1.1. Trata este Relatório dos resultados dos exames realizados nas demonstrações 

financeiras e contábeis apresentadas pela Fundação Agência das Bacias PCJ, 

correspondentes ao exercício de 2015, relativas ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, nos 

termos do Ofício Agência das Bacias PCJ nº 027/2016, de 1º de fevereiro de 2016, Documento 

Próton nº 00000.007364/2016-96. 

1.2. Registra-se que o escopo, extensão e abrangência dos testes e procedimentos de 

avaliações adotados objetivaram, primordialmente, não apenas a verificação da 

continuidade e comparação das informações apresentadas com às correspondentes ao 

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 e limitações da extensão das avaliações 

2.1. As avaliações das demonstrações financeiras e contábeis do exercício de 2015 

foram realizadas tendo como base a documentação apresentada pela Fundação Agência 

das Bacias PCJ, a qual encontra-se anexada aos autos do Processo nº 02501.000451/2016-05, 

denominada “Prestação de Contas Exercício 2015”, anexa ao Ofício Agência das Bacias PCJ 

nº 027/2016, de 1º de fevereiro de 2016, Documento Próton nº 00000.007364/2016-96, 

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 - ANA. Assim, 

eventuais inconsistências encontradas que não estejam vinculadas ao Contrato de Gestão nº 

003/ANA/2011, não foram objeto de análise e comentários por esta Coordenação-Geral de 

Execução Orçamentária, Financeira e Contábil - COGEF/SAF. 

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 relativas ao pessoal contratado pela Entidade Delegatária, envolvido na realização 
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das atividades concernentes ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011; de cumprimento de 

normativos editados pela ANA, em especial aos procedimentos realizados de seleção e 

aquisição de bens, contratação de serviços e pessoas previstos para o alcance dos resultados 

objeto do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011; de cumprimento de condição que versam 

sobre a vedação da utilização dos recursos públicos transferidos pela ANA 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, inciso II, art. 22, da Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997; e de administração de bens móveis e imóveis adquiridos ou cedidos à 

Entidade Delegatária. 

3. Resultados das Avaliações 

3.1. Rol de Responsáveis 

3.1.1. No Rol de Responsáveis constante do Processo de Prestação de Contas da 

Fundação Agência das Bacias PCJ, exercício 2015, foram arrolados o Diretor-Presidente, Sérgio 

Razera, CPF nº 015.929.298-00, o Diretor Administrativo e Financeiro, Ivens de Oliveira, CPF nº 

325.062.778-03, e a Diretora Técnica, Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, CPF nº 110.166.178-01, 

todos para o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. Não foram arrolados 

substitutos dos titulares em períodos de férias ou demais ausências legais ou eventuais. A 

ausência dessa informação não permite verificar eventuais responsáveis por atos praticados 

pelos substitutos dos titulares. 

3.1.2. RECOMENDA-SE à Fundação Agência das Bacias PCJ que, em suas futuras 

prestações de contas, apresente o rol de responsáveis contemplando todos os envolvidos, 

inclusive os substitutos, informando para estes os períodos das substituições dos titulares em suas 

ausências legais ou eventuais. 

3.2. Recursos Repassados à Entidade Delegatária 

3.2.1. De acordo com os dados extraídos do Sistema de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI), durante o exercício de 2015, a ANA transferiu à Fundação Agência 

das Bacias PCJ a quantia de R$ 15.248.046,40 (quinze milhões, duzentos e quarenta e oito mil, 

quarenta e seis reais e quarenta centavos), resultante dos aportes financeiros oriundos da Fonte 

0116044621, Vinculação 421, em 7 (sete) parcelas, conforme detalhamento a seguir: 

Parcela Empenho Ordem bancária Data de emissão Fonte/Vinculação Valor (R$) 

1 2015NE000200 2015OB800830 26-Mar-2015 0166044621-421 87.524,95 

2 2015NE000200 2015OB801353 13-Mai-2015 0166044621-421 3.801.570,27 

3 2015NE000200 2015OB802085 09-Jun-2015 0166044621-421 3.363.887,96 

4 2015NE000200 2015OB802750 03-Set-2015 0166044621-421 1.682.738,08 

5 2015NE000200 2015OB803363 23-Out-2015 0166044621-421 3.419.921,33 

6 2015NE000200 2015OB803941 07-Dez-2015 0166044621-421 1.734.944,37 

7 2015NE000200 2015OB804188 28-Dez-2015 0166044621-421 1.157.459,44 

Total 15.248.046,40 

3.2.2. Ao teor do contido na Nota 29 das informações complementares apresentadas 

juntamente com a Prestação de Contas, a Fundação Agência das Bacias PCJ informa que, em 

19 de agosto de 2015, realizou o ressarcimento ao Caixa do Contrato de Gestão nº 

003/ANA/2011 dos valores desembolsados para pagamento do Prêmio Yara de Comunicação, 

corrigidos pela caderneta de poupança, no montante de R$ 22.387,15 (vinte e dois mil, e 
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trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), tendo em vista o recebimento de recursos 

financeiros para patrocínio deste evento junto à Caixa Econômica Federal - CEF. 

3.2.3. Embora a Entidade Delegatária comprove a entrada dos recursos financeiros 

relativos ao Prêmio Yara de Comunicação na conta poupança do Contrato de Gestão nº 

003/ANA/2011, não houve o registro da receita por devolução dos recursos em suas 

demonstrações financeiras e contábeis. As informações apresentadas pela Fundação Agência 

das Bacias PCJ na Tabela 3, denominada “Índice de Desembolso Acumulado (%) 2015”, da 

Prestação de Contas enviada, contêm somente as apropriações, como entrada de recursos 

financeiros, os repasse realizados pela ANA. 

3.2.4. Questionada à Fundação Agência das Bacias PCJ sobre a não consideração da 

restituição como entrada, a Entidade Delegatária apresentou a seguinte justificativa:  

“O valor mencionado de R$ 22.387,15 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta 

e sete reais e quinze centavos) não deve ser considerado como uma 

nova entrada no Fluxo de Caixa, pois somente ocorreu uma transferência 

entre contas, assim sendo, no lançamento efetuado no ano calendário 

de 2015, configura um estorno na DFC (contas Patrimoniais), dos 

desembolsos ao Plano de Aplicação Plurianual (PAP), por se tratar de 

uma devolução de valores entre as contas da Agencia PCJ, visto que 

para a realização do Prêmio Yara foram registradas as despesas como 

despesas do PAP. Portanto, esse valor voltando para o PAP, somente será 

reconhecido como receita, de forma sistêmica quando ocorrerem as 

devidas despesas. 

 

Nesse sentido, o valor em questão não deverá ser acrescido ao quadro 

“Histórico de Movimentação de Receitas” (quadro 1 e quadro 2), ou 

então, deverá ser acrescido aos Desembolsos Plano de Aplicação 

Plurianual o valor estornado no Fluxo de Caixa (quadro 3 e quadro 4) 

demonstrados abaixo”. (sic) 

3.2.5. A justificativa apresentada pela Fundação Agência das Bacias PCJ, em princípio, 

não merece prosperar, tendo em vista que as despesas do Prêmio Yara de Comunicação 

foram comprovadas em duplicidade pela Entidade Delegatária, sendo incluídas para justificar 

gastos no âmbito do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, firmado com ANA, bem como com 

a CEF, no patrocínio concedido. 

3.2.6. Além do mais, se a Fundação Agência das Bacias PCJ fez uma movimentação 

entre contas bancárias de mesmo titular, no âmbito da ANA só interessam as contas que estão 

diretamente vinculadas ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, e sendo assim, o fato da 

Entidade Delegatária possuir diversas contas bancárias que, possivelmente, atendem a diversos 

propósitos, no âmbito da ANA somente são controladas a Conta Poupança PJ 013.00012282-7 

e a Conta Corrente PJ 003.00000693-5, ambas da Agência 2882, da CEF. 

3.2.7. Questionada novamente à Fundação Agência das Bacias PCJ sobre a questão, 

esta, mediante e-mail, datado de 25 de maio de 2016, complementou informações anteriores 

com o seguinte: 
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“(...)  segue abaixo os esclarecimentos que entendemos que justifica os 

procedimentos aplicados em relação ao patrocínio da Caixa Econômica 

Federal relativo ao Prêmio Yara de Comunicação, pois no contexto geral 

do ponto de  vista contábil, julgamos os procedimentos adotados 

fundamentados pela boa prática, mas a questão se torna discutível 

quando individualizada na esfera federal, pois a visualização do 

reembolso  entre contas patrimoniais fica prejudicada, tendo em vista a 

necessidade de restituição do caixa federal, em relação as despesas 

incorridas no ano de  2013, em consonância com a vossa 

recomendação. 

Em razão do recebimento do referido patrocínio ter ocorrido somente em 

2014, o critério que julgamos de boa prática foi o de manter as despesas 

bem como as receitas no ano de 2013, respeitando os documentos fiscais 

comprobatórios que suportaram os desembolsos, ou seja, se o recurso 

proveniente do Prêmio Yara tivesse sido recebido em 2013, obviamente o 

desembolso teria sido menor, o que concordamos plenamente, porém as 

despesas seriam as mesmas. 

Seguindo esse raciocínio e trazendo para o ano de 2015, em questão, 

todas as despesas (PAP) foram reconhecidas (Principio da Competência) 

conforme os documentos fiscais que suportaram os desembolsos, porém 

esses mesmos desembolsos foram menores em função do reembolso 

recebido pela conta poupança (ANA Federal) de titularidade da 

Entidade. 

Nesse sentido, conforme demonstrado na Demonstração do Fluxo de 

Caixa (DFC), temos durante o ano de 2015, o valor total de desembolso 

de R$ 9.158.713,46, deduzido o recebimento a título de reembolso 

referente ao Prêmio Yara no valor de R$ 22.387,15, temos como 

demonstrado o desembolso de R$ 9.136.326,31, o que constituiu uma 

recuperação dos desembolsos realizados no Plano de Aplicação 

Plurianual no período de 2015”. (sic) 

3.2.8. Observadas as novas informações apresentadas pela Entidade Delegatária, constata-

se que o real desembolso de 2015 da Fundação Agência das Bacias PCJ para as ações do 

P.A.P, foi de R$ 9.158.713,46 (nove milhões, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e treze reais 

e quarenta e seis  centavos), e que compensada as entradas relativas as devoluções ou 

restituições de R$ 22.387,15 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), 

tem-se o valor declarado de desembolso de 2015 da ordem de R$ 9.136.326,31 (nove milhões, 

cento e trinta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), conforme exposto 

a seguir: 

Pagamentos realizados - 2015 Receitas (R$) 

Ações do P.A.P 9.158.713,46 

Compensação pela devolução/restituição do Prêmio Yara -22.387,15 

Pagamentos líquidos realizados para as ações do P.A.P 9.136.326,31 

3.2.9. RECOMENDA-SE à Fundação Agência das Bacias PCJ que se abstenha de realizar 

compensações de entradas de recursos financeiros oriundas de devoluções ou restituições, 

correspondentes à desembolsos de exercícios anteriores, com as despesas do exercício da 

Prestação de Contas, evidenciando desta forma, as reais movimentações financeiras de 

receitas e desembolsos no período em exame. 
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3.3. Rendimentos Financeiros Auferidos com Aplicações Financeiras 

3.3.1. De acordo com as informações apresentadas pela Fundação Agência das Bacias 

PCJ, na Tabela 3, denominada “Índice de Desembolso Acumulado (%) 2015”, da Prestação de 

Contas enviada, constata-se reconhecimento de rendimentos financeiros auferidos no valor de 

R$ 5.309.903,96 (cinco milhões, trezentos e nove mil, novecentos e três reais e noventa e seis 

centavos). 

3.3.2. Registre-se que a Entidade Delegatária não juntou à Prestação de Contas os 

extratos de rendimentos financeiros anuais fornecidos pela CEF, administradora das contas 

correntes e de aplicações com as quais trabalha. 

3.3.3. Diligenciada à Fundação Agência das Bacias PCJ a apresentar os extratos de 

Informes de Rendimentos Financeiros, ano calendário 2015, que comprovem os rendimentos 

auferidos com aplicações financeiras, constata-se rendimentos no exercício de competência 

da Prestação de Contas, 2015, equivalente a R$ 5.312.349,02 (cinco milhões, trezentos e doze 

mil, trezentos e quarenta e nove reais e dois centavos), conforme detalhamento das contas 

poupanças mantidas junto à CEF, Agência 2882, discriminadas a seguir: 

Mês 
Conta 16668-9 

(R$) 

Conta 12282-7 

(R$) 

Total 

(R$) 

Janeiro 286,25 400.571,30 400.857,55 

Fevereiro 290,01 427.856,77 428.146,78 

Março 252,21 362.313,16 362.565,37 

Abril 306,02 464.906,02 465.212,04 

Maio 295,11 372.990,32 373.285,43 

Junho 306,75 472.994,52 473.301,27 

Julho 339,92 454.113,20 454.453,12 

Agosto 368,51 479.653,12 480.021,63 

Setembro 0,07 506.440,28 506.440,35 

Outubro 0,07 463.865,20 463.865,27 

Novembro 0,07 414.455,08 414.455,15 

Dezembro 0,07 489.744,99 489.745,06 

Total 2.445,06 5.309.903,96 5.312.349,02 

3.3.4. Confrontadas as informações de rendimentos com às apresentadas pela Agência 

das Bacias PCJ, constata-se o não-reconhecimento do valor de R$ 2.445,06 (dois mil, 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), correspondentes aos rendimentos 

auferidos na Conta Poupança PJ 0013.000000016668-9, Agência 2882, da CEF. 

3.3.5. Solicitado esclarecimentos à Fundação Agência das Bacias PCJ, foi informado, via 

e-mail, que os valores de rendimentos relacionados à Conta Poupança PJ 0013.000000016668-

9, Agência 2882, da CEF, tratam-se, na realidade, de garantia contratual depositada pela 

empresa EPS Consultoria Ambiental Ltda., a qual foi liberada após a execução do Contrato. 

3.3.6. Feitas estas considerações, informa-se que os registros apresentados pela Fundação 

Agência das Bacias PCJ acerca de rendimentos financeiros auferidos à conta do Contrato de 

Gestão nº 003/ANA/2011, no valor de R$ 5.309.903,96 (cinco milhões, trezentos e nove mil, 

novecentos e três reais e noventa e seis centavos), encontram-se em conformidade com os 

extratos de Informes de Rendimentos Financeiros, ano calendário 2015, emitidos pela CEF, e 

que a forma de apropriação contábil, por se tratar de aplicação financeira em caderneta de 

poupança, guarda consonância com o contido no § 3º do art. 12, da Lei nº 8.177, de 1º de 

março de 1991, alterada pela Medida Provisória nº 567, de 2 de maio de 2012, convertida na 

Lei nº 12.703, de 7 de agosto de 2012, na qual, a data de aniversário de contas de depósito de 

poupança abertas nos dias 29, 30 e 31 de cada mês será sempre o dia 1° do mês seguinte. 
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3.3.7. RECOMENDA-SE à Fundação Agência das Bacias PCJ que, em suas futuras 

prestações de contas, faça constar os extratos de rendimentos anuais fornecidos pela 

instituição financeira com a qual mantém suas das contas correntes e de aplicações, com 

vistas à certificação dos rendimentos anuais auferidos. 

 

3.4. Recursos Administrados pela Entidade Delegatária  

3.4.1. Considerando os saldos transferidos declarados pela Entidade Delegatária no 

Balanço Patrimonial do exercício de 2014, os aportes de recursos financeiros ocorridos em 2015 

correspondentes aos valores transferidas pela ANA, e os rendimentos auferidos com aplicações 

financeiras em Caderneta de Poupança, a Fundação Agência das Bacias PCJ administrou 

receitas federais à conta do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, no exercício de 2015, no 

montante de R$ 92.129.376,09 (noventa e dois milhões, cento e vinte e nove mil, trezentos e 

setenta e seis reais e nove centavos), conforme detalhado a seguir: 

Histórico de movimentação de receitas em 2015 Receitas (R$) 

Caixa (encerado em 2014) 1.655,83 

Banco Conta Movimento (encerrado em 2014)  3.817.271,51 

Aplicações Financeiras (encerrando em 2014) 67.752.498,39 

Repasses realizados em 2015 pela Agência Nacional de Águas 15.248.046,40 

Rendimentos de aplicações financeiras auferidas em 2015 5.309.903,96 

Total de receitas administradas 92.129.376,09 

 

3.5. Balanço Patrimonial 

3.5.1. Passando aos exames do Balanço Patrimonial, observa-se que a estrutura adotada 

guarda conformidade com as orientações estabelecidas na Resolução nº 1.409, de 27 de 

setembro de 2012, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que aprova a Interpretação 

Técnica Geral - ITG 2002, destinada às entidades sem finalidade de lucros. 

3.5.2. Registra-se que a Fundação Agência das Bacias PCJ apresentou em arquivo digital, 

informação complementar relativa ao Balanço Patrimonial, segregado por fonte de recursos, 

que possibilitou a verificação das variações patrimoniais ocorridas no exercício, em razão da 

execução de atividades à conta do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, as quais foram 

complementadas por notas explicativas. 

3.5.3. RECOMENDA-SE à Fundação Agência das Bacias PCJ que, em suas futuras 

prestações de contas, inclua o Balanço Patrimonial segregado por fonte de recursos em 

documento formal dentro de sua Prestação de Contas, além do meio digital editável enviado. 

 

3.6. Ativo Circulante 

3.6.1. No grupo de contas e subcontas do Ativo Circulante do Balanço Patrimonial 

constam lançamentos que totalizam R$ 77.769.978,44 (setenta e sete milhões, setecentos e 

sessenta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Destes, 

segundos dados constantes da Prestação de Contas, complementadas com as informações 

apresentadas pela Fundação Agência das Bacias PCJ, permite-se inferir que o valor de R$ 
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73.075.952,54 (setenta e três milhões, setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e 

cinquenta e quatro centavos) está diretamente vinculados ao Contrato de Gestão nº 

003/ANA/2011, conforme exposto a seguir: 

Conta Ativo Circulante Valor (R$) 

Caixa (Federal) 1.206,86 

Aplicações Financeiras (poupança Caixa Econômica Federal) 70.766.732,97 

Recursos de Contratos e Receber (Federal) 2.279.145,76 

Adiantamento de Férias 23.293,73 

Despesas Antecipadas (Federal) 5.573,22 

Total 73.075.952,54 

3.6.2. Registra-se que o saldo em Caixa e Equivalentes de Caixa em favor do Contrato de 

Gestão nº 003/ANA/2011 é da ordem de R$ 70.767.939,83 (setenta milhões, setecentos e 

sessenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos): 

Caixa e Equivalentes de Caixa Valor (R$) 

Caixa (Federal) 1.206,86 

Aplicações Financeiras (poupança Caixa Econômica Federal) 70.766.732,97 

Total 70.767.939,83 

3.6.3. Ao teor do contido na Nota 9 das informações complementares apresentadas pela 

Fundação Agência das Bacias PCJ, o saldo da conta Recursos de Contratos a Receber 

(Federal), no valor de R$ 2.279.145,76 (dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, cento e 

quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), é referente aos recursos a receber da ANA, 

com base na arrecadação sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em 2015, a ser 

repassado à Entidade Delegatária em 2016. Acerca do registro, informa-se que o valor guarda 

coerência com o contido no Balanço de Arrecadação elaborado pela Divisão de 

Arrecadação apresentado pela ANA. 

3.6.4. Deduzidas as despesas informadas pela Entidade Delegatária em 2015 (saídas ou 

desembolsos)1, constatou-se conformidade com os saldos apurados por esta COGEF/SAF, 

conforme exposto a seguir:  

Histórico Variações (R$) 

Receitas administradas em 2015 92.129.376,09 

Desembolsos Custeio Federal – 2015 -1.290.121,66 

Desembolsos Repasses Empreendimentos – 2015 -9.820.636,11 

Desembolsos Ações de Apoio – 2015 -1.106.203,18 

Desembolsos Plano de Aplicação Plurianual – 2015 -9.136.326,31 

Desembolsos Aquisições de Ativo – 2015 -8.149,00 

Disponibilidades no exercício findo de 2015 apuradas pela ANA 70.767.939,83 

Caixa (Federal) -1.206,86 

Aplicações Financeiras (Federal) -70.766.732,97 

Diferença 0,00 

3.6.5. Registre-se divergência entre o evidenciado como desembolso na “Tabela 3, 

denominada “Índice de Desembolso Acumulado (%) 2015”, com os desembolsos na 

Demonstração de Fluxos de Caixa e nas informações constantes da Nota 28, todas da 

Prestação de Contas, na ordem de R$ 191.374,55 (cento e noventa e um mil, trezentos e 

setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), conforme exposto a seguir: 

                                                      

1 Conforme Demonstrativos Contábeis apresentados pela Fundação Agência das Bacias PCJ: Nota 28, que versa sobre 

a Demonstração dos Fluxos de Caixa, e Nota 28.2, que evidencia a movimentação de recursos financeiros à conta do 

Contrato de Gestão. 
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Desembolsos 
Tabela 32 

(R$) 

Fluxo de Caixa  

(R$) 

Nota 28 

(R$) 

Custeio Federal 

21.552.810,81 

1.290.121,663 1.290.121,66 

Repasses Empreendimentos 9.820.636,11 9.820.636,11 

Ações de Apoio 1.106.203,18 1.106.203,18 

Plano de Aplicação Plurianual 9.136.326,31 9.136.326,31 

Aquisições de Ativo 8.149,00 8.149,00 

Total evidenciado 21.552.810,81 21.361.436,26 21.361.436,26 

3.6.6. RECOMENDA-SE, novamente, à Fundação Agência das Bacias PCJ no sentindo de 

realizar a conciliação dos valores lançados como desembolsos em sua Prestação de Contas, 

com a finalidade de eliminar ou evidenciar quaisquer divergências provocadas em razão da 

adoção de regimes de competência ou de fluxos de caixa, ou ainda por qualquer outra forma 

de entendimento, prestigiando maior transparência nas informações apresentadas à 

Contratante, ANA. 

3.6.7. No tocante aos registros nas subcontas Adiantamentos e Despesas Antecipadas, da 

conta Ativo Circulante, registra-se que as apropriações guardam conformidade com os 

entendimentos do Conselho Federal de Contabilidade4. 

3.7. Ativo Não Circulante 

3.7.1. No grupo de contas do Ativo Não Circulante foram reconhecidos valores que 

totalizam R$ 534.790,93 (quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e noventa reais e noventa 

e três centavos). Deste, R$ 115.706,00 (cento e quinze mil, setecentos e seis reais) estão 

diretamente vinculados ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, correspondentes às 

apropriações contábeis realizadas na subconta Imobilizado de Uso – Com Restrição e 

Depreciação Acumulada, conforme exposto a seguir: 

Ativo Não Circulante 

Exercício 2015 

Variações 

(R$) 

Exercício 2014 

Variações 

(R$) 

Imobilizado de Uso – Com Restrição 350.531,93 468.995,67 

. Veículos 101.528,00 206.605,00 

. Computadores e hardware 137.342,04 152.640,78 

. Móveis e utensílios 100.773,36 98.861,36 

. Instalações 6.346,03 6.346,03 

. Equipamentos eletrônicos 4.542,50 4.542,50 

Depreciação Acumulada -234.825,93 -282.034,60 

. (-) Veículos -87.702,23 -149.707,03 

. (-) Computadores e hardware -78.039,82 -77.656,77 

. (-) Móveis e utensílios -62.496,38 -49.460,30 

. (-) Instalações -4.257,00 -3.354,00 

. (-) Equipamentos eletrônicos -2.330,50 -1.856,50 

Ativo Imobilizado Líquido 115.706,00 186.961,07 

                                                      
2 Tabela 1, denominada Índice de Desembolso Anual (%) 2015, e Tabela 3, denominada “Índice de Desembolso 

Acumulado (%) 2015. 

3 Somatório dos pagamentos realizados apropriados como “Aquisições de Bens e Serviços Contas Federais”, no valor de 

R$ 360.624,27 (trezentos e sessenta mil, seiscentos e vinte quatro reais e vinte e sete centavos), “Salários e Encargos 

Sociais do Pessoal Administrativo Contas Federais”, no valor de R$ 929.499,09 (novecentos e vinte e nove mil, 

quatrocentos e noventa e nove reais e nove centavos), e como “Contribuições Sociais, Impostos e Taxas Contas 

Federais”, no valos de R$ 1,70 (um real e setenta centavos), todos apropriados na Demonstração de Fluxos de Caixa. 

4 Por analogia de assunto: Parecer CT/CFC Nº 24/98, aprovado em reuniões ocorridas em 27 e 28 de agosto de 1998, 

ATA CFC Nº 779. 
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3.7.2. A aplicação da depreciação pelo método linear, conforme informado pela 

Fundação Agência das Bacias PCJ, em sua Nota 11 das informações complementares, guarda 

conformidade com os entendimentos exarados na Norma Brasileira de Contabilidade NBC T SP 

n° 16.09, aprovada pela Resolução CFC nº 1.136, de 21 de novembro de 2008. 

3.7.3. Ao teor do contido na Nota 12 das Informações Complementares à Prestação de 

Contas, a Fundação Agência das Bacias PCJ declara que no dia 2 de fevereiro de 2015, por 

meio do Termo de Doação nº 001/ANA/2015, foram doados 71 (setenta e um) bens de 

informática, considerados inservíveis, à OSCIP Instituto Rumo, sendo destinados às atividades 

regimentais do Instituto, bem como as respectivas doações baixadas do ativo imobilizado da 

entidade. 

3.7.4. Informa, ainda, a supracitada Nota 12, que no dia 18 de dezembro de 2015, por 

meio dos Termos de Doação nºs 007/ANA/2015, 008/ANA/2015 e 009/ANA/2015, foram doados 

2 (dois) veículos ao Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, 1 (um) veículo à 

Prefeitura Municipal de Camanducaia, e 1 (um) veículo à Prefeitura Municipal de Itapeva para 

a realização de suas atividades.  

3.7.5. A respeito da doação dos bens de informática, registra-se que toda instrução 

ocorreu nos autos do Processo ANA nº 02501.002298/2014-81, tendo sido cumpridas todas as 

formalidades pertinentes. Os bens de informática tiveram baixa na Divisão de Patrimônio da 

ANA e no Sistema de Administração Financeira do Governo Federal pelo valor residual médio 

de R$ 18.919,50 (dezoito mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos). 

3.7.6. Quanto aos veículos doados, a instrução ocorreu nos autos do Processo ANA nº 

02501.001996/2015-40, tendo sido, igualmente, cumpridas todas as formalidades pertinentes. Os 

veículos possuíam valor de aquisição no montante de R$ 157.700,00 (cento e cinquenta e sete 

mil e setecentos reais), e no momento da doação, seu valor residual alcançava o total de R$ 

81.139,00 (oitenta e um mil e cento e trinta e nove reais). No tocante a esses bens, não houve a 

incorporação dos mesmos no Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, razão 

pela qual a ANA somente fez cumprir as formalidades de praxe sobre a autorização da 

doação, e na sequência, autorizou a Entidade Delegatária a promover a entrega dos bens 

doados. 

3.7.7. Registra-se que a Prestação de Contas encaminhada pela Fundação Agência das 

Bacias PCJ não contém o inventário de bens correspondentes ao imobilizado de uso 

declarado. Registra-se, ainda, que após diligências junto à Entidade Delegatária, foi 

apresentado o inventário de bens imobilizado, conforme tabela anexada aos autos do 

processo, Certidão nº 2/2016/COGEF/SAF, Documento nº 00000.032069/2016-78. 

3.7.8. RECOMENDA-SE, novamente, à Agência das Bacias PCJ no sentindo de incluir, em 

suas futuras prestações de contas, inventário dos bens patrimoniais reconhecidos e lançados à 

conta do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, evitando, dessa forma, a realização de 

diligências para complementar a Prestação de Contas, enviando juntamente com a mesma, 

arquivo digital editável. 

3.7.9. RECOMENDA-SE, ainda, que o inventário de bens patrimoniais a ser apresentado 

pela Fundação Agência das Bacias PCJ contenha informações dos valores de aquisições e dos 

valores residuais, após a dedução por depreciações. Sugere-se adotar a seguinte planilha: 

Cód. 
Descrição do 

bem 

Centro de 

Trabalho 

Estado de 

Conservação 
Responsável 

Valor de 

aquisição 

(R$) 

Depreciação 

acumulada 

(R$) 

Valor residual  

(R$) 
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3.8. Passivo Circulante 

3.8.1. No grupo de contas do Passivo Circulante, do Balanço Patrimonial, constam 

compromissos que totalizam R$ 9.820.255,47 (nove milhões, oitocentos e vinte mil, duzentos e 

cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). 

3.8.2. Observadas as informações apresentadas pela Fundação Agência das Bacias PCJ, 

em especial às constantes nas Notas 13.1, 14.1, 14.5 e 16 das Informações Complementares à 

Prestação de Contas, constatam-se compromissos no Passivo Circulante à conta dos recursos 

federais – Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, no valor de R$ 9.397.592,98 (nove milhões, 

trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), 

conforme exposto a seguir: 

Passivo Circulante 
Federal 

 (R$) 

Estadual 

 (R$) 

Projeto 

ECOCUENCAS 

 (R$) 

Valor no B.P 

 (R$) 

Fornecedores 183.966,70 7.834,73 0,00 191.801,43 

Obrigações Trabalhistas – Salários a Pagar 54.237,00 8.845,00 0,00 63.082,00 

Obrigações Trabalhistas – Estagiários a Pagar 1.710,00 0,00 0,00 1.710,00 

INSS a Recolher 0,00 33.670,46 0,00 33.670,46 

FGTS a Recolher 0,00 11.378,42 0,00 11.378,42 

PIS sobre Folha a Recolher 0,00 1.468,17 0,00 1.468,17 

Férias a Pagar 131.007,30 15.743,31 0,00 146.750,61 

Encargos sobre Férias a Pagar 0,00 52.536,68 0,00 52.536,68 

INSS Retido de Terceiros a Recolher 803,19 0,00 0,00 803,19 

IRRF sobre Rendimentos a Recolher 0,00 28.163,86 0,00 28.163,86 

IRRF sobre Terceiros a Recolher 11.768,42 0,00 0,00 11.768,42 

ISSQN Retido de Terceiros a Recolher 169,23 0,00 0,00 169,23 

PIS Retido de Terceiros a Recolher 5.107,73 0,00 0,00 5.107,73 

COFINS Retido de Terceiros a Recolher 23.574,12 0,00 0,00 23.574,12 

CSLL Retido de Terceiros a Recolher 7.858,01 0,00 0,00 7.858,01 

Alugueis a Pagar 8.210,77 0,00 0,00 8.210,77 

Condomínios a Pagar 5.678,28 0,00 0,00 5.678,28 

Tarifas Bancárias a Pagar 0,00 20.752,80 0,00 20.752,80 

Provisão para o Custeio Federal (7,5%) 376.973,55 0,00 0,00 376.973,55 

Ações de Apoio à Gestão 1.229.436,07 0,00 0,00 1.229.436,07 

Plano de Aplicação Plurianual – P.A.P 7.357.092,61 0,00 0,00 7.357.092,61 

Projeto ECOCUENCAS 0,00 0,00 242.269,06 242.269,06 

Total  9.397.592,98 180.393,43 242.269,06 9.820.255,47 

3.8.3. Os provisionamentos nas subcontas Ações de Apoio à Gestão (Federal) e Plano de 

Aplicação Plurianual (Federal) registram apropriações com fundamentos em Plano de Ações 

Plurianual aprovados e estão detalhados da seguinte forma: 

Ações de Apoio à Gestão (Federal) 
Exercício 2015 

Valor (R$) 

Ações de Apoio – Agente Técnico 543.966,40 

Ações de Apoio à Gestão 2011 (Federal) 0,00 

Ações de Apoio à Gestão 2012 (Federal) 523.451,51 

Ações de Apoio à Gestão – Plurianual 162.018,16 

Total  1.229.436,07 
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Plano de Aplicação Plurianual (Federal) 
Exercício 2015 

Valor (R$) 

PAP – Uso da Água no Meio Rural 1.225.731,35 

PAP – Monitoramento Hidrológico e Drenagem Urbana 2013 - 2016 1.513.183,65 

PAP – Educação Ambiental e Comunicação Social 2013 - 2016 128.671,94 

PAP – Plano Diretor de Saneamento 2013 - 2016 435.373,78 

PAP – Parceiras 2013 - 2016 1.970.266,68 

PAP – Serviços Ambientais Recomposição Florestal 2013 – 2016 887.436,47 

PAP – Recuperação da Qualidade dos Corpos D’água 2013 – 2016 957.036,44 

PAP – Cursos de Capacitação 2013 – 2016 68.280,00 

PAP – Cadastro de Usuários 2013 – 2016 31.407,92 

PAP – Secretaria Executiva dos Comitês PCJ 2013 – 2016 139.704,38 

Total  7.357.092,61 

3.8.4. Vale ressaltar que a dimensão do curto prazo ficou estabelecida em 12 (doze) 

meses. Para efeito de classificação em não-circulante ou a longo prazo, os direitos e 

obrigações devem considerar prazos superiores a 12 (doze) meses. 

3.8.5. Embora a Fundação Agência das Bacias PCJ tenha procurado segregar de forma 

sintética os compromissos de curto e de longo prazo, e esclarecer de forma resumida em sua 

Nota 5.2 das Informações Complementares da Prestação de Contas os conceitos acerca de 

passivos de curto e longo prazo, as informações foram insuficientes para um maior 

aprofundamento das avaliações dos compromissos de longo prazo ano a ano. 

3.8.6. Não se pode deixar de considerar que a ANA possui compromissos de longo prazo 

com a Fundação Agência das Bacias PCJ, e nessa seara, o interesse em informações sobre a 

continuidade operacional da entidade, especialmente quando têm relacionamentos que 

podem influenciar nos planejamentos de fluxos de caixa de longo prazo torna-se essencial 

para as avaliações dos compromissos de longo prazo ano a ano.  

3.8.7. RECOMENDA-SE à Fundação Agência das Bacias PCJ, em suas futuras prestações 

de contas, evidenciar, com maior detalhamento, os compromissos de longo prazo, ano a ano, 

apresentando elementos capazes de propiciar à Contratante, ANA, a verificação dos 

planejamentos de fluxos de caixa futuros de longo prazo, por competência nos anos de suas 

ocorrências. 

 

3.9. Passivo Não Circulante 

3.9.1. No grupo de contas do Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial constam 

compromissos que totalizam R$ 65.131.275,68 (sessenta e cinco milhões, cento e trinta e um mil, 

duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Observadas as informações 

apresentadas, constatam-se compromissos de longo prazo no valor de R$ 63.733.715,48 

(sessenta e três milhões, setecentos e trinta e três mil, setecentos e quinze reais e quarenta e 

oito centavos), diretamente vinculados ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011: 

Passivo Não Circulante Valor (R$) 

Receitas Diferidas (Federal) 22.521.400,97 

Empreendimentos Contratados a 

Repassar 
37.290.408,55 

Ações de Apoio (Federal) LP 1.129.120,57 

Plano de Aplicação Plurianual (Federal) LP 2.357.581,75 

Provisão Para Contingências 435.203,64 

Total  63.733.715,48 
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3.9.2. Observada a Nota 23.6 das Informações Complementares à Prestação de Contas, 

constata-se que a apropriação na subconta Receita Diferida (Federal) trata-se de 

reconhecimento de compromissos de realização futura, pendentes de contratação, com 

origens nos repasses efetuados pela ANA. 

3.9.3. A apropriação guarda conformidade com as práticas contábeis geralmente 

aceitas, uma vez que a restrição por reconhecimento de compromisso diferido diz respeito a 

recursos recebidos, que não permitem a liberalidade na utilização, ou que serão utilizados pela 

Fundação Agência das Bacias PCJ para alcançar resultados previstos no Contrato de Gestão 

nº 003/ANA/2011. 

3.9.4. A apropriação constante na subconta Empreendimentos Contratados a Repassar, 

refere-se ao valor de investimento oriundo da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (incluso 

no percentual de 92,5% dos recursos federais), repassado pela Fundação Agencia das Bacias 

PCJ aos tomadores diversos, para a execução dos empreendimentos previamente aprovados 

pelos Comitês de Bacias, com acompanhamento e autorização do agente técnico financeiro, 

que é a CEF, e apresentam o valor de R$ 37.290.408,55 (trinta e sete milhões, duzentos e 

noventa mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos). O detalhamento por 

Contrato de Repasse se apresenta conforme tabela a seguir: 

Contrato de Repasse 

e/ou Transferência 
Beneficiário Valor (R$) 

0292.639-65/2009 Prefeitura Municipal de Cosmópolis 1.114.837,37 

0292.640-93/2009 Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste 336.530,75 

0295.557-52/2009 Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse 60.034,50 

0299.813-34/2009 Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro 46.056,06 

0322.250-38/2010 Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro 771.451,62 

0324.009-30/2010 SABESP - Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 242.928,22 

0391.819-42/2012 COPASA - Cia de Saneamento Básico de Minas Gerais 1.407.045,82 

CT 01 Prefeitura Municipal de Itapeva 171.345,70 

0422.111-62/2014 SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A 634.652,78 

0422.112-76/2014 SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A 138.249,70 

0432.890-02/2014 Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro 2.147.322,53 

0422.114-94/2014 Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste 1.183.685,31 

0422.113-80/2014 CODEN - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa  46.425,22 

0447.934-41/2014 SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A 1.626.333,45 

0447.943-53/2014 SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A 2.009.057,69 

0447.944-67/2014 CODEN - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa  2.328.630,84 

0447.930-05/2014 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto 1.367.024,84 

0449.987-21/2014 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis 391.062,80 

0447.950-58/2014 Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D'Oeste 2.733.775,02 

0462.796-87-/2015 Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba  3.492.572,10 

0462.793-54/2015 Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba 3.781.666,12 

0459.969-14/2015 CODEN - Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa 2.007.224,17 

0459.972-61/2015 Saneamento Básico Vinhedo 4.529.330,93 

0459.967-97/2015 SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A 2.947.346,30 

0459.968-00/2015 SANASA - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A 1.775.818,71 

Total 37.290.408,55 

3.9.5. No tocante aos Contratos de Repasse nºs 0422.111-62/2014, SANASA - Sociedade 

de Abastecimento de Água e Saneamento S.A.; 0422.112-76/2014, SANASA - Sociedade de 

Abastecimento de Água e Saneamento S.A.; 0432.890-02/2014, Departamento Autônomo de 

Água e Esgoto de Rio Claro; 0422.114-94/2014, Departamento de Água e Esgoto de Santa 

Bárbara D'Oeste; e 0422.113-80/2014, CODEN - Companhia de Desenvolvimento de Nova 

Odessa, por ocasião do envio da Prestação de Contas referente ao exercício de 2014, a 

Fundação Agência das Bacias PCJ havia informado o ano de exercício das contratações 

como de 2013, todavia, baseado em informações complementares à Prestação de Contas 
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(2015), foi corrigida a informação e esclarecido que os investimentos foram autorizados no 

exercício de 2013, conforme se constata da Deliberação dos Comitês PCJ nº 181, de 7 de 

outubro de 2013, porém, os Contratos de Repasse foram celebrados em 2014, precisamente, 

no dia 19 de fevereiro de 2014. 

3.9.6. A subconta Provisão para Contingências, inicialmente prevista no Passivo Circulante 

conforme se verifica do Balanço Patrimonial de 2014, foi revertida para a conta Receitas 

Diferidas ANA, atendendo a recomendação exarada por esta COGEF/SAF. 

3.9.7. A Fundação Agência das Bacias PCJ entende ser necessária a criação de uma 

nova provisão federal, que considera a vigência do Contrato de Gestão n° 003/ANA/2011, 

com a finalidade de pagamento de verbas indenizatórias que seriam devidas no caso de 

rescisões contratuais. O montante estimado até 31 de dezembro de 2015 é da ordem de R$ 

435.203,64 (quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e três reais e sessenta e quatro 

centavos), valor, esse, suportado pela sobra do custeio administrativo (7,5%) do ano de 2015. 

Provisão, essa, constituída em conformidade com o que determina a norma NBC TG 25, mais 

especificamente no seu item 72. 

3.9.8. Sobre reconhecimentos de provisões ou contingências, vale ressaltar que são 

previsões de desembolsos cujas existências dependem da ocorrência de acontecimentos 

futuros e somente devem ser apropriadas se conhecido o evento futuro condicionante de sua 

ocorrência. No caso das Provisões para Contingências previstas no Passivo Não Circulante, a 

mesma é perfeitamente possível, pois se conhece o evento futuro condicionante. 

3.10. Patrimônio Social 

3.10.1. No grupo de contas do Patrimônio Social, do Balanço Patrimonial, constam registros 

no montante de R$ 3.353.238,22 (três milhões, trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta 

e oito reais e vinte e dois centavos). Observada a Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Social, verifica-se que a participação das operações oriundas do Contrato de Gestão nº 

003/ANA/2011 está restrita aos Bens (Transferidos do Consórcio), no valor de R$ 110.233,75 

(cento e dez mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Patrimônio Social 
Exercício 2015 

Valor (R$) 

Exercício 2014 

Valor (R$) 

Patrimônio Social 1.000,00 1.000,00 

Superávit Acumulado 329.464,98 200.931,71 

Bens (Transferidos do Consórcio) 110.233,75 157.782,35 

Fundo Patrimonial (Superávit) 2.912.539,49 2.664.029,18 

Total  3.353.238,22 3.023.743,24 

3.10.2. A Variação havida na subconta Bens (Transferidos do Consórcio) refere-se à 

depreciação ocorrida no período do exercício de 2014. Vale ressaltar que, observada a Nota 

25, letra ‘a’, das Notas Explicativas da Agência das Bacias PCJ, da Prestação de Contas 

Exercício 2014, consta informação de resultado deficitário de R$ 47.548,60 (quarenta e sete mil, 

quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), deduzido na forma de depreciação 

na conta Bens (Transferidos do Consórcio PCJ). Esta redução impactou o resultado do exercício 

de 2015. 

3.10.3. A depreciação correspondente a perda de valor relativo a bens físicos (tangíveis) 

sujeitos a desgastes ou por perda de utilidade, ou por uso, ou por ação da natureza ou mesmo 

por obsolescência. Igualmente, nos casos de doação, seus reflexos devem ser reconhecidos 

diretamente no resultado. Dessa forma, a Demonstração de Déficit ou Superávit do Exercício 
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2015 apresentada pela Fundação Agência das Bacias PCJ guarda consonância com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 

3.11. Balanço Patrimonial Segregado do Contrato de Gestão (Federal) 

3.11.1. Segregada a fonte de financiamento oriunda do Contrato de Gestão nº 

003/ANA/2011, o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015 pela Fundação 

Agência das Bacias PCJ apresenta o ATIVO divergente do PASSIVO, na ordem de R$ 49.873,39 

(quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), conforme 

exposto a seguir: 

Ativo Valor (R$) Passivo Valor (R$) 

 Ativo Circulante   73.075.962,82   Passivo Circulante   9.397.592,98  

 . Caixa  1.206,86   . Fornecedores   183.966,70  

 . Aplicações financeiras   70.766.743,25   . Salários a pagar   54.237,00  

 . Recursos de contratos a receber  2.279.145,76   . Estagiários a pagar   1.710,00  

 . Adiantamentos de férias   23.293,73   . Férias a pagar   131.007,30  

 . Despesas antecipadas  5.573,22   . INSS retido de terceiros a recolher   803,19  

   . IRRF retido de terceiros a recolher  11.768,42  

    . ISSQN retido de terceiros a recolher  169,23  

    . PIS retido de terceiros a recolher  5.107,73  

   . COFINS retido de terceiros a recolher  23.574,12  

    . CSLL retido de terceiros a recolher  7.858,01  

    . Alugueis a pagar   8.210,77  

    . Condomínios a pagar   5.678,28  

   . Provisão para o custeio federal (7,5%)   376.973,55  

    . Ações de apoio à gestão   1.229.436,07  

    . Plano de aplicação plurianual - PAP   7.357.092,61  

     

Ativo Não Circulante 186.961,07  Passivo Não Circulante   63.733.715,48  

. Imobilizado de uso 468.995,67  . Receitas diferidas  22.521.400,97  

. Depreciação acumulada -282.034,60  . Empreendimentos contratados a repassar   37.290.408,55  

    . Ações de Apoio (LP)  1.129.120,57  

    . Plano de aplicação plurianual (LP)  2.357.581,75  

    . Provisão para contingências   435.203,64  

     

   Patrimônio Social 110.233,75 

   . Bens (Transferidos do Consórcio) 110.233,75 

Total do Ativo 73.191.668,82 Total do Passivo 73.241.542,21 

Diferença a maior no Passivo 49.873,39 

3.11.2. Questionado à Fundação Agência das Bacias PCJ a respeito da divergência 

apresentada, esta, por intermédio de e-mail enviado pelo responsável pela contabilidade, Luís 

Carlos M. Giusti, esclareceu que: 

“Inicialmente se faz necessário, tecermos algumas considerações, tendo 

em vista vosso entendimento, no que diz respeito a interpretação quanto 

ao SUPERAVIT ainda não transferido, bem como dos efeitos da 

depreciação dos bens recebidos do consórcio. 

Conforme já apresentado nas Notas Explicativas, integrantes das 

Demonstrações Contábeis do exercício 2015, segue trecho retirado da 

Nota 26: 

“O superávit do exercício de 2015 foi de R$ 329.464,98 (trezentos e vinte e 

nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito 

centavos), e serão alocados no patrimônio da entidade da seguinte 

forma: 
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a) Dedução de R$ 43.190,11 (quarenta e três mil, cento e noventa 

reais e onze centavos), referente à despesa de depreciação, que 

será alocado na conta Bens (transferidos do Consórcio PCJ); 

b) Dedução de R$ 6.683,56 (seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e 

cinquenta e seis centavos) referente, à despesa de doação dos 

bens transferidos do Consórcio PCJ, que será alocado na conta 

Bens (transferidos do Consórcio PCJ); 

c) Superávit de R$ 379.338,65 (trezentos e setenta e nove mil, trezentos 

e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), será alocado na 

conta FUNDO PATRIMONIAL, conforme previsto no Capítulo IX § 1º 

do Estatuto Social da Fundação Agência das Bacias PCJ”; 

Descrição Valores em Reais 

Bens (transferidos do Consorcio PCJ) – Patrimônio Líquido (49.873,67) 

Fundo Patrimonial  379.338,65 

Superávit exercício 2015 329.464,98 

Destarte, a diferença mencionada de: R$ 49.873,67 (quarenta e nove mil, 

oitocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos), trata-se do 

reconhecimento de despesa relativo a depreciação dos Bens Transferidos 

do Consórcio PCJ (R$ 43.190,11), e a despesa de doação dos Bens 

Transferidos do Consórcio PCJ (R$ 6.683,56) os quais foram alocados, em 

janeiro de 2016, no Patrimônio Social da Fundação Agencia das Bacias 

PCJ mediante descrição ora citada: 

D – BENS (TRANSFERIDOS DO CONSORCIO) R$ 49.873,67 

D – SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO R$ 329.464,98 

C – FUNDO PATRIMONIAL – (SUPERÁVIT RECURSOS ESTADUAIS) R$ 379.464,98 

Diante do exposto, após realizado tal reconhecimento, Ativo e Passivo do 

Balanço Patrimonial 2015, apresentarão igualdade em ambos âmbitos:  

Federal (R$ 73.191.668,82), e Estadual (R$ 4.274.930,69) zerando a 

diferença supramencionada, ademais cumprindo regras básicas da 

contabilidade, tais como às relativas aos princípios das partidas 

dobradas, da vinculação da origem dos fatos (quando se trabalha com 

recursos com restrição) e da continuidade. 

Tal procedimento é levado a efeito tendo em vista a necessidade de se 

destacar o resultado (SUPERAVIT) no balanço para fins de transferência 

para o fundo patrimonial, exigência essa do Tribunal de Contas do 

Estado, motivo pelo qual efetuamos somente a transferência no exercício 

seguinte, razão da necessidade de se considerar o conjunto das fontes 

de recursos. 

Salientamos ainda que esse procedimento foi adotado também nos anos 

anteriores, e que o mesmo se encerrará em 2016, tendo em vista o 

término da depreciação dos bens recebidos do consórcio, não 

ocorrendo mais esse efeito”. (sic)
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3.11.3. Juntamente com as justificativas, a Fundação Agência das Bacias PCJ apresentou Balanço Patrimonial segregado por todas as fontes de 

recursos financeiros com as quais trabalha, que, de forma sintética, demonstra que a divergência referente ao reconhecimento de despesa relativo 

a depreciação e de doação dos Bens Transferidos do Consórcio PCJ, em janeiro de 2016, já teria sido ajustada, conforme exposto a seguir: 

Ativo 
FEDERAL 2015                                  

Valor (R$) 

ESTADUAL 2015   

Valor (R$) 

ECOCUENCAS 

Valor (R$) 

CONSOLIDADO 

Valor (R$) 
Passivo 

FEDERAL 2015                                  

Valor (R$) 

ESTADUAL 2015   

Valor (R$) 

ECOCUENCAS 

Valor (R$) 

CONSOLIDADO 

Valor (R$) 

 Ativo Circulante   73.075.962,82  4.274.930,69 419.084,93 77.769.978,44  Passivo Circulante   9.397.592,98  180.393,43 242.269,06 9.820.255,47 

 . Caixa  1.206,86  584,98 0,00 1.791,84  . Fornecedores   183.966,70  7.834,73 0,00 191.801,43 

 . Aplicações financeiras   70.766.743,25  4.062.570,53 0,00 74.829.313,78  . Obrigações tributárias 49.280,70 28.163,86 0,00 77.444,56 

 . Recursos de contratos a receber  2.279.145,76  191.079,02 419.084,93 2.889.309,71  . Obrigações trabalhistas 55.947,00 8.845,00 0,00 64.792,00 

 . Adiantamentos de férias   23.293,73  0,00 0,00 23.293,73  . Encargo s/ folha de pagamento 0,00 46.517,05 0,00 46.517,05 

 . Despesas antecipadas  5.573,22  2.596,16 0,00 8.169,38  . Férias a pagar  131.007,30 68.279,99 0,00 199.287,29 

 . Outros créditos 0,00 18.100,00 0,00 18.100,00  . Outras obrigações 13.889,05 20.752,80 0,00 34.641,85 

          . Provisão para custeio (7,5%) 376.973,55 0,00 0,00 376.973,55 

      . Ações de apoio 1.229.436,07 0,00 0,00 1.229.436,07 

          . Plano de aplicação plurianual   7.357.092,61  0,00 0,00 7.357.092,61 

          . Projeto ECOCUENCAS 0,00 0,00 242.269,06 242.269,06 

              

Ativo Não Circulante 115.706,00 0,00 419.084,93 534.790,93  Passivo Não Circulante  63.733.715,48 801.659,12 595.900,80 65.131.275,40 

. Recursos a receber 0,00 0,00 419.084,93 419.084,93  . Receitas diferidas  22.521.400,97  801.659,12 0,00 23.323.060,09 

. Imobilizado de uso 350.531,93 0,00 0,00 350.531,93  . Receitas diferidas  22.521.400,97  801.659,12 0,00 37.290.408,55 

. Depreciação acumulada -234.825,93 0,00 0,00 -234.825,93  . Empreendimentos contratados   37.290.408,55  0,00 0,00 1.129.120,57 

          . Ações de Apoio  1.129.120,57  0,00 0,00 2.357.581,75 

          . Plano de aplicação plurianual  2.357.581,75  0,00 0,00 595.900,80 

          . Projeto ECOCUENCAS  0,00 0,00 595.900,80 435.203,64 

          . Provisão para contingências   435.203,64  0,00 0,00 23.323.060,09 

              

         Patrimônio Social 60.360,08 3.292.878,14 0,00 3.353.238,22 

         . Superávit do exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 

         . Bens (Transferidos do Consórcio) 60.360,08 0,00 0,00 60.360,08 

         . Patrimônio social 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

         . Fundo patrimonial 0,00 3.291.878,14 0,00 3.291.878,14 

          

Total do Ativo 73.191.668,82 4.274.930,69 838.169,86 78.304.769,37 Total do Passivo 73.191.668,54 4.274.930,69 838.169,86 78.304.769,09 

3.11.4. Tendo em vista a demonstração pela Fundação Agência das Bacias PCJ de que a divergência apresentada no Balanço Patrimonial 

segregado encerrará no exercício de 2016, e que, verificando a entidade de forma globalizada, o Princípio das Partidas dobradas encontra-se 

atendido, RECOMENDA-SE à Fundação Agência das Bacias PCJ que promova todas as medidas necessárias à eliminação total da divergência 

apresentada no Balanço Patrimonial, segregado pela fonte de financiamento à conta do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2013, por ocasião da 

apresentação das demonstrações financeiras e da Prestação de Contas do exercício de 2016. 
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3.12. Demonstração de Déficit ou Superávit do Exercício  

3.12.1. A Demonstração de Déficit ou Superávit do Exercício 2015 evidencia resultado de 

déficit da ordem de R$ 49.873,67 (quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e 

sessenta e sete centavos), à conta de apropriações federais no âmbito do Contrato de Gestão 

nº 003/ANA/2011, conforme exposto a seguir: 

Situação 
2015 

(R$) 

2014 

(R$) 

2013 

(R$) 

Receitas Federais 21.582.338,21 17.279.340,26 19.901.811,85 

Receita Transferência Federal (Repasses) 9.820.872,99 12.036.668,75 15.052.040,86 

Receita Transferência Federal (Custeio Federal) 1.304.863,53 1.278.618,46 1.312.016,03 

Receita Transferência Federal (Ações de Apoio) 1.105.368,39 544.691,67 2.162.900,23 

Receita Transferência Federal (PAP) 9.351.233,30 3.419.361,38 1.374.854,73 

       

Despesas Federais -21.632.211,88 -17.326.618,28 -19.950.959,79 

Custeio Federal -1.354.737,20 -1.325.896,48 -1.361.163,97 

Repasses Para Programas de Recursos Hídricos -9.820.872,99 -12.036.668,75 -15.052.040,86 

Ações de Apoio -1.105.368,39 -544.691,67 -2.162.900,23 

Programa de Aplicação Plurianual -9.351.233,30 -3.419.361,38 -1.374.854,73 

       

Despesas/Receitas Financeiras 0 -209,58 -39,4 

Despesas Financeiras (Federal) 0 -209,58 -39,4 

       

Despesas Tributárias 0 -61 -265,77 

Despesas Tributárias (Recursos Federais) 0 -61 -265,77 

       

Superávit (DÉFICIT) do Exercício -49.873,67 -47.548,60 -49.453,11 

3.12.2. Observada a Nota 26 das Informações Complementares à Prestação de Contas, a 

Fundação da Agência das Bacias PCJ, esclarece tratar-se de bens transferidos do Consórcio 

PCJ, em que houve dedução por depreciação no valor de R$ 43.190,11 (quarenta e três mil, 

cento e noventa reais e onze centavos), bem como de bens transferidos por doação, no valor 

de R$ 6.683,56 (seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos). 

3.12.3. Registra-se que a depreciação correspondente a perda de valor relativos a bens 

físicos (tangíveis) sujeitos a desgastes ou por perda de utilidade, ou por uso, ou por ação da 

natureza ou mesmo por obsolescência. Igualmente, nos casos de doação, seus reflexos devem 

ser reconhecidos diretamente no resultado. Dessa forma, a Demonstração de Déficit ou 

Superávit do Exercício 2015, apresentada pela Fundação Agência das Bacias PCJ, guarda 

consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil e será objeto de inclusão na 

Demonstração do Resultado do Patrimônio Social por ocasião da apresentação das 

demonstrações financeiras e da Prestação de Contas do exercício de 2016 

3.13. Demonstração do Fluxo de Caixa  

3.13.1. A Demonstração do Fluxo de Caixa para o exercício de 2015 representa a entidade 

de forma globalizada, todavia, suas informações, complementadas, pelas notas explicativas, 

permitem identificar as variações por fontes de financiamentos. 

3.13.2. Nos termos das Notas 30.1 e 30.2 das informações complementares da Prestação 

de Contas, a Fundação Agência das Bacias PCJ informa que a Demonstração do Fluxo de 

Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.296/2010, que aprovou a 

NBC TG 03, que trata da Demonstração dos Fluxos de Caixa, bem como que o método 

adotado na elaboração da DFC foi o DIRETO, onde discriminou-se os valores efetivamente 

recebidos e os pagamentos efetivamente efetuados em 2015. 
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3.13.3. Segregadas as variações, a Demonstração dos Fluxos de Caixa relativa ao Contrato 

de Gestão nº 003/ANA/2011 apresenta resultado igual à R$ 70.767.939,83 (setenta milhões, 

setecentos e sessenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos), o 

qual encontra-se condizente com os resultados encontrados em extratos bancários das contas 

vinculadas ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011: 

Demonstração do Fluxo de Caixa 
Exercício de 2014 

(R$) 

Recursos Recebidos Federais 15.248.046,40 

Outros Recursos (restituição relativa ao Prêmio Yara de Comunicação) 0,00 

Aquisição de Bens e Serviços – Contas Federais -360.624,27 

Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo – Contas Federais -929.499,09 

Contribuições Sociais, Impostos e Taxas – Contas Federais 1,70 

Repasses para Empreendimentos – Contas Federais -9.820.636,11 

Ações de Apoio -1.106.203,18 

P.A.P. -9.136.326,31 

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados – Contas Federais 5.309.903,96 

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados – Outros Recursos 0,00 

Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo – Contas Federais -8.149,00 

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa -803.485,90 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início de Período 71.571.425,73 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 70.767.939,83 

3.14. Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 

3.14.1. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Social evidencia a entidade de 

forma globalizada. Observada a Nota 26 das Informações Complementares à Prestação de 

Contas, constata-se que na composição das mutações do patrimônio social do exercício, foi 

considerado o déficit identificado na Demonstração de Déficit/Superávit à conta das 

operações de entradas e saídas no âmbito do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, por 

redução. 

3.14.2. Em razão de reflexos de diversas fontes na Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Social, RECOMENDA-SE, novamente, à Fundação Agência das Bacias PCJ, que em 

suas futuras prestações de contas, evidencie as mutações do patrimônio social segregando as 

variações por fontes de recursos, para que se possa aferir as mutações, por natureza de valor, 

que tiveram origem com a execução do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011. 

3.15. Auditoria Independente 

3.15.1. A empresa AUDIMAXI Auditoria, em 29 de janeiro de 2016, nos termos do Relatório 

dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, opina no sentido de que as 

Demonstrações Contábeis indicadas pela Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí apresentam-se adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes, à posição patrimonial e financeira da entidade delegatária em 31 de dezembro de 

2015, e que o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 

estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

3.16. Parecer do Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ 

3.16.1. O Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ, em seu Parecer nº 

01/2016, de 11 de fevereiro de 2016, aprova as contas relativas ao exercício de 2015, sem 

registros de ressalvas. 
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3.17. Publicação das Demonstrações Financeiras e Contábeis 

3.17.1. A Fundação Agência das Bacias PCJ publicou no Diário Oficial Empresarial da 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 18 de março de 2016, as Demonstrações 

Financeiras e Contábeis, contendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Superávit ou 

Déficit do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração dos 

Fluxos de Caixa e Notas Explicativas. 

3.18. Atendimento de Recomendações Exaradas  

3.18.1. A Fundação Agência das Bacias PCJ não atendeu a todas as recomendações 

exaradas por esta COGEF/SAF, comprometendo, s.m.j., a verificação integral de todos os atos 

e fatos contábeis diretamente vinculados ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, conforme 

exposto a seguir: 

Relatório de Avaliação Contábil nº 2/2015/COGEF/SAF 

Doc. nº 00000.032415/2015-37 
Comentários 

Recomendação 3.16.1.1 - Promova o ressarcimento, ao 

caixa do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, dos 

valores desembolsados para pagamento do Prêmio Yara, 

corrigidos pela caderneta de poupança, tendo em vista 

o recebimento de recursos para patrocínio deste evento 

junto à Caixa Econômica Federal, bem como sua 

justificação (comprovação) em duplicidade. 

Atendido. 

Recomendação 3.16.1.2 - Realize, em sua futura 

prestação de contas, as apropriações de ajustes 

contábeis de exercícios anteriores, com vistas à correção 

dos rendimentos auferidos no exercício de 2014 e à 

certificação do ressarcimento dos recursos 

correspondentes ao pagamento do Prêmio Yara de 

Comunicação ao caixa do Contrato de Gestão nº 

003/ANA/2011. 

Atendido. 

3.16.1.3 - Elabore, em suas futuras prestações de contas, o 

Balanço Patrimonial em estreita conformidade com o 

previsto na Resolução nº 1.409, de 27 de setembro de 

2012, do Conselho Federal de Contabilidade, que 

Aprovou a Interpretação ITG 2002 para as entidades sem 

finalidades de lucros, observando a orientação de 

segregação de recursos com restrição e sem restrição, de 

forma a permitir certificar as variações ocorridas no 

exercício e identificar as variações patrimoniais em razão 

da execução de atividades por fontes de recursos, em 

especial às relacionadas ao âmbito do Contrato de 

Gestão nº 003/ANA/2011, independentemente de notas 

explicativas ou informações complementares avulsas. 

Atendido. 

3.16.1.4 - Apresente notas explicativas que conciliem as 

divergências, em suas futuras prestações de contas, no 

caso de constatação de divergências entre o 

desembolso reconhecido em tabela de indicador de 

desembolso anual, com os apresentados nas 

demonstrações financeiras e contábeis, objetivando 

maior transparência nas informações apresentadas ao 

contratante, Agência Nacional de Águas. 

NÃO ATENDIDO. As informações constantes nas Tabelas 1 

– Índice de Desembolso Anual, Tabela 3 – Índice de 

Desembolso Acumulado não estão conciliados com os 

fluxos financeiros apresentados, mesmo considerando a 

Nota 30.1 e 30.2 das Informações Complementares à 

Prestação de Contas. 
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3.16.1.5 - Inclua, em suas futuras prestações de contas, 

inventário dos bens patrimoniais reconhecidos e lançados 

à conta do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011. 

NÃO ATENDIDO. O inventário de bens não fe parte dos 

documentos que acompanharam o Ofício Agência das 

Bacias PCJ nº 027/2016, de 1º de fevereiro de 2016, 

Documento registro Próton nº 00000.007364/2016-96, que 

constituiu o Processo nº Processo nº 02501.000451/2016-05. 

Foi necessária a realização de verificação parcial, visto 

que o inventário veio desacompanhado do valor de 

aquisição e do valor real dos bens após as depreciações 

de praxe. 

3.16.1.6 - Evidencie, em suas futuras prestações de contas, 

os compromissos de curto prazo e de longo prazo com 

maior transparência, esclarecendo mediante notas 

explicativas, se as apropriações efetuadas representam a 

dimensão de realização em dose meses ou em prazos 

superiores. 

Atendido. 

3.16.1.7 - Abstenha-se de reconhecer provisões que não 

atendam, integralmente, à Norma Brasileira de 

Contabilidade NBC T 19.7, aprovada pela Resolução do 

Conselho Federal de Contabilidade nº 1.180, de 24 de 

julho de 2009. 

Atendido. 

3.16.1.8 - Elabore, em suas futuras prestações de contas, 

demonstrações das mutações do patrimônio social 

segregando as variações por fontes de recursos, para que 

se possa aferir as mutações, por natureza de valor, que 

tiveram origem com a execução do Contrato de Gestão 

nº 003/ANA/2011. 

NÃO ATENDIDO. A recomendação é recorrente e a 

Fundação Agência das Bacias PCJ vem reiteradamente 

não atendendo a mesma. 

3.19. Conclusões 

3.19.1. Por todo o exposto, em face aos exames realizados, certifica-se os saldos 

apresentados na Prestação de Contas, Exercício 2015, com os comentários e recomendações 

exaradas, tendo em vista que as divergências levantadas nas Demonstrações Financeiras e 

Contábeis não representam prejuízos ao entendimento das variações provocadas pela 

execução do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011. 

3.19.2. RECOMENDA-SE, todavia, à Fundação Agência das Bacias PCJ, para cumprimento 

em suas futuras prestações de contas, o que segue: 

3.19.2.1. Apresentar o rol de responsáveis contemplando todos os envolvidos, 

inclusive os substitutos, informando para estes os períodos das 

substituições dos titulares em suas ausências legais ou eventuais; 

3.19.2.2. Abster de realizar compensações de entradas de recursos financeiros 

oriundas de devoluções ou restituições correspondentes a desembolsos 

ocorridos em exercícios anteriores com as despesas do exercício da 

Prestação de Contas, evidenciando, dessa forma, as reais 

movimentações financeiras de receitas (entradas de recursos) e 

desembolsos (saída de recursos) no período em exame; 

3.19.2.3. Incluir os extratos de rendimentos anuais fornecidos pela instituição 

financeira com a qual mantém suas contas correntes e de aplicações, 

com vistas à certificação dos rendimentos anuais auferidos; 
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3.19.2.4. Incluir o Balanço Patrimonial segregado por fonte de recursos em 

documento formal dentro de sua Prestação de Contas, além do meio 

digital editável enviado; 

3.19.2.5. Conciliar os valores lançados como desembolsos em sua Prestação de 

Contas, com a finalidade de eliminar divergências provocadas em razão 

da adoção de regimes de competência ou de fluxos de caixa, ou ainda 

por qualquer outra forma de entendimento, prestigiando maior 

transparência nas informações apresentadas à Contratante, ANA; 

3.19.2.6. Incluir inventário dos bens patrimoniais reconhecidos e lançados à conta 

do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, evitando, dessa forma, a 

realização de diligências para complementar a Prestação de Contas, 

enviando juntamente com a mesma, arquivo digital editável; 

3.19.2.7. Elaborar inventário de bens patrimoniais contendo informações dos 

valores de aquisições e dos valores residuais, após a dedução por 

depreciações. Sugere-se adotar a planilha apresentada no subitem 3.7.9 

deste Relatório de Avaliação Contábil; 

3.19.2.8. Evidenciar, com maior detalhamento, os compromissos de longo prazo, 

ano a ano, apresentando elementos capazes de propiciar à 

Contratante, ANA, a verificação dos planejamentos de fluxos de caixa 

futuros de longo prazo, por competência nos anos de suas ocorrências; 

3.19.2.9. Promover todas as medidas necessárias à eliminação total da 

divergência apresentada no Balanço Patrimonial, segregado pela fonte 

de financiamento à conta do Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, por 

ocasião da apresentação das demonstrações financeiras e da Prestação 

de Contas do exercício de 2016; e 

3.19.2.10. Evidenciar as mutações do patrimônio social segregando as variações 

por fontes de recursos, para que se possa aferir as mutações, por 

natureza de valor, que tiveram origem com a execução do Contrato de 

Gestão nº 003/ANA/2011. 

3.19.3. Por fim, sugere-se o envio dos autos do processo à Auditoria Interna da ANA - AUD, 

para conhecimento e adoção de providências julgadas cabíveis, com vistas à adoção das 

medidas consideradas necessárias aos exames finais da Prestação de Contas e do Relatório de 

Gestão, apresentadas pela Fundação Agência das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí. 

Atenciosamente, 

 (assinado eletronicamente) 

JOÃO LUIZ DA CUNHA 

Coordenador-Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil 

CRC/DF nº 15261-2 
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