
AGI:NCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Nota Informativa n° 5/2014/GEEFIISAF
Documento n° 00000.024829/2014-10

Em 29 dejulho de 2014.

Ao Senhor Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

Assunto: Contrato de Gestão n° 014/ANA/2010. Associação Executiva de Apoio à
Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo). Exercício das
funções delegadas de agência de água na bacia do rio São Francisco. Prestação de
contas do exercício de 2013. Exames do Balanço Patrimonial e das demonstrações
contábeis relativas ao encerramento do exercício em 31 de dezembro de 2013.

Referência: Processo nO02501.000402/2014-0 I

I. Tratam os autos do processo encaminhado a esta Gerência de Execução
Orçamentária e Financeira (GEEFIISAF), pela Superintendência de Apoio à Gestão de
Recursos Hídricos (SAG/ANA), da prestação de contas do ano base 2013 do Contrato
de Gestão n° 014/ANA/2010, firmado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e a
Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (AGB
Peixe Vivo), para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao exercício das
funções delegadas de agência de água na bacia do rio São Francisco.

2. Registra-se que compete a esta Gerência somente os exames da
regularidade contábil vinculada ao instrumento firmado com a ANA, observando os
saldos existentes no final do exercício de 2013, portanto, inconsistências eventualmente
encontradas nas demonstrações contábeis e financeiras da AGB Peixe Vivo que não
estejam vinculadas ao Contrato de Gestão, não serão objeto de análise e comentários
pela área contábil desta Gerência.

3. Passando aos exames, constata-se que o Balanço Patrimonial e o
Balancete Analítico de fls. 21/25 observa a estrutura estabelecida na Resolução n°
1.409, de 27 de setembro de 2012, do Conselho Federal de Contabilidade. Nota-se,
contudo, que os supracitados não guardam correspondência com o evidenciado pela
equipe de auditoria externa R&R Auditoria e Consultoria à fl. 74. A divergência dá-se
no tratamento atribuído ao reconhecimento da obrigação "Subvenção Patrimonial a
Apropriar", onde, em determinado momento o reconhecimento da obrigação é de curto
prazo, e no relatório dos auditores externos, o reconhecimento é de longo prazo.

4. Vale ressaltar que a dimensão do curto prazo ficou estabelecida em doze
meses. Para efeito de classificação em não circulante ou longo prazo, os direitos e
obrigações devem considerar prazos superiores a doze meses. Desta forma, os
compromissos cujo marco é de até doze meses, devem figurar no grupo de contas do
Passivo Circulante, as demais obrigações em função do prazo de vencimento ser
superior a doze meses, devem figurar no grupo de contas do passivo:j;:~lante.
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Em face ao exposto, RECOMENDA-SE à AGB Peixe Vivo, em suas futuras
prestações de contas, promover os ajustes necessários nas demonstrações contábeis,
objetivando evidenciar os compromissos de curto prazo e de longo prazo com maior
transparência e fidedignidade, de modo a espelhar a real situação patrimonial da
entidade.

5. Nas contas patrimoniais do grupo do Ativo Circulante lançadas pela
AGB Peixe Vivo, originárias de operações advindas do Contrato de Gestão nO
014/ ANA/20 1O, constatou-se o seguinte:

5.1. As subcontas "Caixa" e "Bancos Conta Movimento" evidenciam
resultados iguais a zero reais. Registra-se que no tocante ao declarado em
"Caixa", trata-se de informação apresentada em 31 de dezembro de 2013
que não é passível de confirmação em momento posterior. Quanto ao
resultado declarado na subconta "Bancos Conta Movimento", informa-se
que às fls. 51/53 consta extrato bancário da Conta Corrente 60.622-7,
Agência 1221-1, vinculada ao Banco do Brasil S/A, que confirma o
resultado.

5.2. Sobre a subconta "Aplicações Financeiras", cujo resultado declarado no
Balanço Patrimonial de fl. 21 é igual à R$ 49.997.259,47, registra-se que,
observado o Balancete Analítico de fls. 22/25, constata-se tratar de duas
apropriações. A primeira, sob o título "Aplicações Liquidez Imediata",
contêm provisionamentos relativos às garantias de alugueis no valor de
R$ 150.000,00. A segunda, registra o saldo apresentado na subconta
"Aplicações em Poupança" no valor de R$ 49.847.259,47. Sobre os
saldos em contas poupanças, informa-se que os mesmos guardam
conformidade com os encontrados nos extratos bancários de fls. 54/55,
bem como com os documentos de conciliações bancárias de fls. 27/30.
Registra-se ainda, que de acordo com a observação de item 3 das Notas
Explicativas (fl. 61) e Nota 3 do Relatório de Auditoria Externa (fl. 80),
verifica-se que houve um aumento do saldo transferido para o exercício
seguinte, quando comparados os valores do exercício de 2012 com o
encerramento em 2013, na ordem de R$ 7.678.028,74.

Descrição Exercicio 2012 Exercício 2013 Variação anual
R$ R$ RS

BB - Conta Poupança 42.169.230,73 49.847.259,47 7.678.028,74
BB - Ourocap Caução 150.000,00 150.000,00 0,00

Total 42.319.230.73 49.997.25947 7.678.028,74

5.3. A subconta "Adiantamento de Férias" há registro de R$ 2.110,33.
Observada a Nota 4 de fl. 61/62, item 4, verifica-se tratar-se de
antecipações de encargos trabalhistas - férias - que será descontado da
colaboradora em 2014. Ao teor da planilha de fl. 32, constata-se que a
beneficiária do adiantamento é Patrícia Sena Coelho.
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6. Declara a AGB Peixe Vivo "lmobilizado"l no valor de R$ 474.044,62.
Sobre o lançamento, informa-se que é derivado de aquisições de máquinas,
equipamentos, móveis e utensílios no valor de R$ 586.323,71, deduzida a "Depreciação
Acumulada de Máquinas e Equipamentos" de R$ 112.279,03, conforme consta das
subcontas do Balanço Analítico à fi. 22. Esclarece-se que à fi. 62, na Nota 5, constam
informações de que o imobilizado é registrado pelo custo histórico (de aquisição) e que
todos os bens ativos estão catalogados, identificados e compõem o inventário
patrimonial da entidade. A Nota 2.4 e 4 de fis. 79/80, constantes no Relatório de
Auditoria Externo informa que os lançamentos observaram à Norma Brasileira de
Contabilidade NBC T 19.1, e que a depreciação levou em consideração a vida útil do
bem conforme tabela abaixo. Registra-se, todavia, que a prestação de contas
encaminhada não contém o inventário dos bens declarados. RECOMENDA-SE à AGB
Peixe Vivo apresentar, em suas futuras prestações de contas, inventário dos bens
patrimoniais reconhecidos e lançados à conta do Contrato de Gestão n° 014/ ANA/20 1O.

De5criçfll %deprec. V,aloll histórico
RS

Máquinas e equipamentos 20% 140.011,00
Máquinas e equipamentos - 92,5% 20% 361.508,91
Móveis e utensílios 20% 37.1 J 1,80
Móveis e utensílios - 92,5% 20% 47.692,00

Subtotàl 586.32:~,71
Depreciação acumulada (112.279,09)

'Fota. 4:74.04il,(i)

7. No tocante aos exames das contas patrimoniais do grupo do Passivo
Circulante advindas de operações realizadas à conta do Contrato de Gestão nO
014/ ANA/20 1O, constatou-se o seguinte:

7.1. A conta "Fornecedores", no valor de R$ 1.465,25, evidenciam
compromissos pendentes de pagamentos. A Nota 6 de fi. 62 não traz
maiores informações acerca da apropriação. Verificado o Balanço
Analítico à fi. 62/63, constata-se tratar-se de pendencias de pagamentos
relativos às empresas: MG Comunicações Ltda; Marília de Dirceu
Industria e Comércio de Alimentos; LCS Machado Manutenção Ltda e
Ivo Francisco Pronet. Às fis. 33/36 constam tabelas informativas relativas
aos reconhecimentos realizados, informando, inclusive, os respectivos
documentos fiscais a que estão vinculados. Sobre o lançamento,
esclarece-se que o mesmo guarda consonância com as práticas contábeis,
onde provisões devem ser realizadas sempre que o valor do desembolso
irá ocorrer no futuro, pois embora as despesas tenham observado ao
regime de competência, a saída de recursos em caixa ou banco para
pagamento não ocorreu até o encerramento do exercício.

7.2. A conta "Obrigações Sociais e Tributárias" constam compromissos no
valor de R$ 90.195,45. De acordo com as informações constantes no
Balanço Analítico à fi. 63 e da Nota 5 de fi. 81, os provisionamentos
destinam-se aos pagamentos informados no quadro a seguir. As Notas 8 e
9 de fis. 63/64 esclarecem tratar-se de provisionamentos decorr tes de

I Líquido.
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folha de pagamento de pessoal e de retenções a que a entidade
delegatária se obriga com prestação de serviços de terceiros.

Subcontas Valores
(RS)

INSS a Recolher2 27.335,00
IRRF a RecolherJ 23.988,48
FGTS a Recolher 10.503,84
PIS a RecolherS 1.740,67
IRRF SNF a Recolher6 8.507,26
INSS SNF a Recolher7 354,84
Retenções Federais8 17.765,36

Total 90.195,45

7.3. A subconta "Provisões Trabalhistas" evidencia lançamento no valor de
R$ 155.159,56. Observados os lançamentos constantes no Balanço
Analítico à fl. 23, verifica-se tratar-se de apropriações para pagamento de
férias, INSS sobre férias, FGTS sobre férias e PIS sobre Férias. As fls.
44/46 consta relatório que individualiza os beneficiários dos
provisionamentos. De acordo com as observações de item 10 de fl. 64
das Notas Explicativas e Nota 7 do Relatório de Auditoria Externa,
constata-se um crescimento da provisão de férias e encargos trabalhistas
da ordem de 13%.

Descri ão
Provisão de férias e encar os trabalhistas

2013
R$ 155.159,56

2012
R$ 137.313,76

7A. A subconta "Subvenções Patrimoniais a Apropriar" evidencia
lançamento no valor de R$ 473.066,02. Observadas as Notas 2,6 e 8 de
fls. 80 e 82 do Relatório de Auditoria Externa, verifica-se tratar-se de
valor residual os quais a entidade delegatária possui o compromisso de
devolver à Agência Nacional de Águas relativo ao imobilizado adquirido.
A diferença de no valor de R$ 978,60 existente entre a subvenção
provisionada e o imobilizado líquido ocorre em razão de pagamentos
realizados, conforme se verifica na Demonstração do Fluxo de Caixa de
fl. 76. RECOMENDA-SE à AGB Peixe Vivo esclarecer mediante notas
explicativas nas futuras demonstrações contábeis, as divergências entre
as subvenções patrimoniais lançadas no passivo e o total do imobilizado
líquido constante do ativo.

8. No Balanço Patrimonial de fl. 21, Passivo Não Circulante, constam
obrigações reconhecidas pela AGB Peixe Vivo, sob o subtítulo "Exigível a Longo Prazo
- Contratos e Convênios a Executar", que totalizam R$ 49.753.528,14 à conta de
recursos federais originários do Contrato de Gestão n° 014/ ANA/20 1O. O
reconhecimento de obrigações legais como não circulante ocorre quando a re isão de

2 Detalhamento do provisionamento anexo à fi. 37.
3 Detalhamento do provisionamento anexo à fi. 38.
4 Detalhamento do provisionamento anexo à fi. 39.
5 Detalhamento do provisionamento anexo à fi. 40.
6 Detalhamento do provisionamento anexo à fi. 31.
7 Detalhamento do provisionamento anexo à fi. 41.
8 Detalhamento do provisionamento anexo à fi. 42.
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realização provável é superior a doze meses. A Nota 6 de fis. 81/82 do Relatório de
Auditoria Externa apresenta a composição dos valores a executar e evidencia sua
variação entre os exercícios de 2012 e 2013, conforme exposto a seguir:

Descl1i\1ào 2013' 20112'
RS &$

Saldo no início do exercício 42.1 19.317,39 27.772.434,53
(+) Recursos recebidos da ANA no exercício 21.680.853,78 20.620.137,04
(+) Rendimentos financeiros das aplicações temporárias 2.227.938,79 1.700.145,02
(-) Aumento de apropriação de provisão de férias e encargos (46.829,83) 0,00
(-) Pagamentos de despesas de custeio e manutenção -7,5% (2.504.938,23) (2.629.269,29)
(-) Pagamentos programas e ações de gestão - 92,5% (13.725.825,60) (5.281.628,72)
(-) Aquisíção de bens imobilizados a título de permissão 0,00 (61.804,11)
Valores a identificar e outros 3.011,84 (697,08)

Saldo final araplicar no exercido se2uinte 4-9.753.S'28,14' 42.1li9.31739'

9. Sobre a apropriação, informa-se que guarda consonância com o previsto
na NBC TC 07, onde recursos de doações, contribuições, convênios, parcerias, auxílios,
contratos de gestão e subvenções para aplicações específicas devem ser registradas em
contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade,
representando os recursos recebidos que se encontram em disponibilidades para serem
aplicados pela entidade, com restrição.

10. Frisa-se que o reconhecimento de receitas, nos termos da Resolução CFC
n° 1.305, de 25 de novembro de 20 10, que aprovou a NBC TG 07, que trata das
subvenções e assistências governamentais, orienta em seus itens 8, 12, 15A e 16 o que
segue:

"8. A subvenção governamental não deve ser reconhecida até que exista uma
ra=oável segurança a de que a entidade cumprirá todas as condições
estabelecidas e relacionadas à subvenção e de que ela será recebida. O
simples recebimento da subvenção não é prova conclusiva de que as condições
a ela vinculadas tenham sido ou serão cumpridas.

12. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao
longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em
base sistemática, desde que atendidas as condições desta Norma. A subvenção
governamental não pode ser creditada diretamente no património líquido.

15A. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita
com subvenção na demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção
governamental registrada no ativo deve ser feita em conta especifica do
passivo.

16. É fundamental, pelo regime de competência, que a receita de subvenção
governamental seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo
do período necessário e confrontada com as despesas correspondentes. Assim,
o reconhecimento da receita de subvenção governamental no momento de seu
recebimento somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da
subvenção ao longo dos períodos beneficiados".

lI. A Demonstração do Resultado do Exercício (ORE) Encerrado em 2013
de fi. 20 apresentada pela AGB Peixe Vivo evidencia apuração de resultado relativo à
déficit e/ou superávit igual a zero reais. Igualmente ao que ocorre com a ORE de fi. 20,
a Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício constante no Relatório de
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Auditoria Externa de fl. 75, evidencia resultado igual a zero reais. Considerando que a
DRE e a Demonstração do Superávit ou Déficit são demonstrações contábeis que se
destinam a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do
confronto das receitas, custos e despesas, apuradas segundo o princípio contábil do
regime de competência, e considerando que as receitas oriundas do Contrato de Gestão
n° 014/ANA/2010 não se limitaram à R$ 16.797.918,21 no exercício de 2013,
RECOMENDA-SE à AGB Peixe Vivo em suas futuras demonstrações contábeis,
elaborar a ORE e a Demonstração do Superávit ou Déficit observadas às reais entradas
de receitas efetivamente ocorridas, ou justificar mediante notas explicativas suas
variações.

12. A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) constante no Relatório de
Auditoria Externa à fl. 76 possibilita certificar as variações ocorridas no exerCÍcio de 2013
originadas por entradas e saídas de caixa. De acordo com suas informações, constata-se
o seguinte:

Demonstração de Fluxo de Caixa
Exercício 2013

(R$)

Atividades Operacionais (Geração (Aplicação) Atividades Operacionais) 49.011,83
Atividades de Investimentos (Pagamento pela compra de imobilizado) (978,60)
Atividades de Financiamento (Aumento do Contrato de Gestão a Executar) 7.629.990,09
Aumento (Diminuição) de Caixa 7.678.023,32
Saldo de Caixa + Equivalentes de caixa no início do período 42.319.236.15
Saldo de Caixa + Equivalentes de caixa no final do período 49.997.259,47

13. O resultado apresentado guarda conformidade com os valores
reconhecidos no grupo de contas do Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, bem
como os encontrados em extratos bancários.

14. Durante o exercício de 2013, a Agência Nacional de Águas transferiu à
AGB Peixe Vivo a quantia de R$ 20.601.262,04, resultante dos aportes financeiros
oriundos das Fontes 0116044414-421, em dez parcelas, conforme se verifica das ordens
bancárias discriminadas no quadro a seguir. Anexo às fls. 90/1 00 constam extrato
"Consulta Ordem Bancária" e espelhos das ordens bancárias extraídos do SIAFI.

Ordem bancária Data Fonte Valor
RS

201308800267 28/Janeiro/20 13 0116044414-421 68.762,92
201308801129 IO/Abril/2013 0116044414-421 1.858.770,03
201308801307 231Abril/20 13 0116044414-421 999.088,96
20130B801768 27/Maio/2013 0116044414-421 13.211.704,18
20130B802146 21/Junho/2013 0116044414-421 823.481,65
20130B802818 12/Agosto12013 0116044414-421 1.319.844,43
201308803689 26/Setembro/20 13 0116044414-421 173.253,81
201308804167 3010utubro/20 13 0116044414-421 874.804,13
20130B804552 27/Novembrol2013 0116044414-421 567.317,65
20130B805054 31/Dezembro/20 13 0116044414-421 704.234,28

Total 20.601.262,04

15. Considerando as informações contidas no Relatório Financeiro, Tabela 1,
de fl. 15, apresentadas pela AGB Peixe Vivo, os ingressos de recursos financeiros
reconhecidos como recebido da Agência Nacional de Águas alcançaram quantia de R$
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21.680.853,78. A diferença entre os recursos aportados pela ANA e os reconhecidos
pela AGB Peixe Vivo ocorrem em virtude da adoção de critérios contábeis
diferenciados, a ANA adotou como critério as datas de emissão das ordens bancárias e a
AGB Peixe Vivo adotou a data de disponibilidade dos recursos financeiros em conta
corrente. Desta forma, a entidade delegatária considerou como ingressos de recursos de
2013 os repasses efetuados pela ANA em 28 de dezembro de 2012, cujo o crédito em
conta corrente da AGB Peixe Vivo ocorreu somente em 2013, conforme se verifica do
quadro abaixo. Registra-se, todavia, que a adoção de critérios diferenciados não
prejudica os exames contábeis.

01'dem bancál'ia Data Fonte \\alor
&$

201208804730 28/Dezembrol20 12 0116044414-421 583.826,02
201208804731 28/Dezembro/20 12 0183044302-421 1.200.000,00
201308800267 28/Janeirol2013 0116044414-421 68.762,92
201308801129 10/Abril/20 13 0116044414-421 1.858.770,03
201308801307 23/Abril12013 0116044414-421 999.088,96
201308801768 27/Maio12013 0116044414-421 13.211.704,18
201308802146 21!Junho12013 0116044414-421 823.481,65
201308802818 12/Agosto/2013 0116044414-421 1.319.844,43
201308803689 26/Setembro/2013 0116044414-421 173.253,81
201308804167 30/0utubrol20 13 0116044414-421 874.804,13
201308804552 27/Novembro/2013 0116044414-421 567.317,65

Tot«1 2il.680.85i3 71f

16. A AGB Peixe Vivo à fl. 15 declara rendimentos auferidos com
aplicações financeiras em caderneta de poupança no valor de R$ 2.227.938,79.
Confrontadas as declarações com as informações constantes nos extratos de fls. 47/50,
verifica-se sua conformidade conforme expostos a seguir:

Feriodo

Janeiro a mar o de2013
Abril a 'unho de 2013

Julho a setembro de 2013
Outubro a dezembro de 2013

Rendiment,os tir.ut,o
as
602.532,53
608.327,92
814.553,63
849.344,54

Total

(135.569,60)
(136.873,55)
(183.274,34)
(191.102,34)

RendimentosdíqUI o
R$
466.962,93
471.454,37
631.279,29
658.242,2

2.227.938,79
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17. A R&R Auditoria e Consultoria emitiu em 24 de janeiro de 2014,
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras individuais
relativa ao Contrato de Gestão nO014/ ANA/20 1O, conforme se verifica do documento
de fls. 84/85, declarando opinião no sentido de que apresentam-se adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade Delegatária
em 31 de dezembro de 2013, 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, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos.

18. O Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo, em seu Parecer n° 7, de 31 de
janeiro de 2014 (fl. 86), recomendaram a aprovação das contas da Entidade à
Assembleia Geral.

19. A Assembleia Geral Ordinária da AGB Peixe Vivo, por intermédio da
Resolução n° 7, de 12 de fevereiro de 2014 (fl. 87), aprovou as contas da Entidade,
conforme Parecer do Conselho Fiscal n. 7, de 31 de janeiro de ~ •.
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20. Por todo o exposto, em face dos exames realizados, certificam-se os
saldos apresentados no Balanço Patrimonial e nas Demonstrações Contábeis
correspondentes ao encerramento do exercício em 31 de dezembro de 2013, com as
recomendações de itens 4, 6, 7,4 e 11, não representando essa certificação em
declaração de regularidade sobre os seguintes aspectos:

20.1. Natureza trabalhista, previdenciária e tributária relativa ao pessoal
contratado pela AGB Peixe Vivo, envolvido na realização das atividades
concernentes ao Contrato de Gestão n° 014/ANA/20 10;

20.2. Cumprimento de normativos editados pela Agência Nacional de Águas
(ANA), em especial aos procedimentos realizados de seleção e
contratação de bens, serviços e pessoas previstos nas Resoluções ANA nO
552, de 8 de agosto de 2011, e nO306, de 26 de maio de 2008;

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

20.4. 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,

20.5. Cumprimento de condições relativas disposto no S 1°, do inciso 11, do art.
22, da Lei n° 9.433, de 08/01/1997.

21. Finalizando, sugere-se o envio dos autos do processo à Auditoria Interna
da ANA - AUD, para conhecimento e adoção de providências julgadas cabíveis. Após,
sugere-se o envio dos autos à Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos
- SAG, para conhecimento, adoção diligências consideradas pertinentes e providências
finais necessárias aos exames e aprovação da prestação de contas e do relatório de
gestão apresentados pela Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias
Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo.

À consideração superior,
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JO LUIZ-DKCUNHA

Gerente de xeC"~çãoOrçamentária e Financeira
CRC 15261-2
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~~SOUZA
Analista dministrativo/Contadora
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