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Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, 
firmado em 30 de junho de 2010. Entidade 
Delegatária: Associação Executiva de 
Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas 
Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo). Verificação dos 
critérios, procedimentos e controles 
adotados, com foco em exames de 
consistências dos registros das transações e 
variações patrimoniais e seus reflexos nas 
demonstrações financeiras e contábeis 
divulgadas pela entidade. Processo ANA nº 
02501.000155/2015-15. 

 

1. Introdução 
 

 
 

1.1. Trata o presente Relatório dos resultados dos exames realizados nas 
demonstrações financeiras e contábeis apresentadas pela Associação Executiva de Apoio à 
Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo), correspondentes ao exercício findo 
de 2014, denominada 5ª Prestação de Contas relativa ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, 
objeto da documentação apresentada no âmbito do Processo nº 02501.000155/2015-15. 

 
1.2. Preliminarmente, esclareça-se que o escopo, extensão e abrangência dos testes 
e procedimentos de avaliações adotados objetivou, primordialmente, a verificação da 
continuidade e comparação das informações apresentadas com às correspondentes do 
exercício anterior, 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. 

 
1.3. No que concerne ao material de trabalho e extensão dos exames, registra-se que 
as avaliações foram realizadas tendo como base a documentação apresentada pela Entidade 
Delegatária, e os exames da regularidade se limitaram às apropriações, variações e reflexos nos 
resultados originados a partir do instrumento firmado com a Agências Nacional de Águas. 

 
1.4. Portanto, informa-se que eventuais inconsistências encontradas nas 
demonstrações financeiras e contábeis que não estejam vinculadas ao Contrato de Gestão 
nº 014/ANA/2010, não foram objeto de análise e comentários por esta Coordenação-Geral 
de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 

 
1.5. Feitos estes esclarecimentos, cumpre observar, ainda, que a extensão e 
abrangência dos testes e procedimentos de avaliações adotados não representam 
recomendação de aprovação de prestação de contas, bem como verificações e/ou 
certificações de natureza: 
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(a) Trabalhista, previdenciária e tributária, relativas ao pessoal  e empresas 
contratadas pela Entidade Delegatária envolvidas na realização das atividades 
concernentes ao contrato de gestão; 

 
(b) Licitação e/ou procedimentos análogos relativos à contratação de bens, 
serviços e pessoas previstos para o alcance dos resultados, bem como de 
cumprimento de normativos editados pela Agência Nacional de Águas, em 
especial aos relativos à procedimentos de seleção e contratação de bens, 
serviços e pessoas; 

 
(c) Cumprimento de condição que versa 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; 

 
(d) Cumprimento de condição que versa 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) Cumprimento de condições relativas disposto no § 1º, do inciso II, do art. 22, 
da Lei nº 9.433, de 08/01/1997; 

 
(f) Administração de bens móveis e imóveis adquiridos ou cedidos à Entidade 
Delegatária; e 

 
(g) Tempestividade dos pagamentos realizadas e vinculações dos mesmos com 
as saídas de recursos financeiros das contas específicas vinculadas ao Contrato 
de Gestão nº 014/ANA/2010. 

 
1.6. Igualmente, registra-se que não se encontra no âmbito dos exames desta 
Coordenação de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, questões relacionadas à 
denúncia contra a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, 
objeto do Ofício 1261/2015-LASM/PRMG, de 24 de fevereiro de 2015, do Ministério Público 
Federal, Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, 3º Ofício do Patrimônio Público, 
documento de registro Próton nº 00000.009698/2015-13. 

 
2. Resultados das Avaliações 

 
2.1. Recursos recebidos e administrados no exercício de 2014 pela Entidade Delegatária 

 

 

2.1.1. Conforme dados extraídos do Sistema de Administração Financeira do Governo 
Federal (SIAFI), durante o exercício de 2014, a Agência Nacional de Águas transferiu à Entidade 
Delegatária a quantia de R$ 25.451.916,05 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e 
um mil, novecentos e dezesseis reais e cinco centavos), resultante dos aportes financeiros 
oriundos das Fontes 0116044441 e 0183000000, Vinculação 421, em quinze parcelas, conforme a 
seguir relacionado: 
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Ordem bancária Data de emissão Fonte Vinculação Valor (R$) 

2014OB800301 04/02/2014 0116044441 421 1.334.466,25 

2014OB800303 04/02/2014 0183000000 421 600.000,00 

2014OB800350 07/02/2014 0116044441 421 12.971.702,16 

2014OB800629 28/02/2014 0116044441 421 630.368,62 

2014OB800894 25/03/2014 0116044441 421 768.529,48 

2014OB801189 11/04/2014 0116044441 421 607.025,57 

2014OB801243 17/04/2014 0116044441 421 97.180,99 

2014OB801620 14/05/2014 0116044441 421 776.946,02 

2014OB802229 03/07/2014 0116044441 421 958.675,22 

2014OB802914 22/08/2014 0116044441 421 608.396,22 

2014OB803222 15/09/2014 0116044441 421 2.188.801,42 

2014OB803315 18/09/2014 0116044441 421 876.000,00 

2014OB804016 03/11/2014 0116044441 421 731.312,06 

2014OB804627 05/12/2014 0116044441 421 844.602,41 

2014OB804948 29/12/2014 0116044441 421 1.457.909,63 

 Total   25.451.916,05 

 
 
2.1.2. Considerando as informações apresentadas pela AGB Peixe Vivo contidas na 
Tabela 1, denominada “Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras”, o reconhecimento 
de receitas em 2014 provenientes da ANA é de R$ 26.156.150,33 (vinte e seis milhões, cento e 
cinquenta e seis mil, cento e cinquenta reais e trinta e três centavos). 

 
2.1.3. A diferença ocorre em virtude da adoção de critérios contábeis diferenciados. A 
Agência Nacional de Águas observou ao regime de competência, e a Entidade Delegatária ao 
fluxo de caixa. A Entidade Delegatária considerou os ingressos de recursos de 2013, 
independentemente da data da emissão da ordem bancária. 

 
2.1.4. Assim, com efeito, verifica-se registro lançado como receita pela Entidade 
Delegatária, do valor de R$ 704.234,28 (setecentos e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais 
e vinte e oito centavos), correspondente à Ordem Bancária 2013OB805054, emitida em 31 de 
dezembro de 2013, cujo crédito em conta bancária ocorreu em 3 de janeiro de 2014. 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6D8A705B. 



 

2.1.5. A AGB Peixe Vivo declara rendimentos líquidos auferidos no valor de R$ 
3.221.456,75 (três milhões, duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e 
setenta e cinco centavos)1, conforme expostos a seguir: 

 

 
 
 

Mês 

Rendimento 

Variação 01 

(R$) 

Rendimento 

Variação 51 

(R$) 

Rendimento 

CDB/RDB 

(R$) 

Rendimento 

CDB/RDB 

(R$) 

Jan/14 123.994,71 89.914,78 0,00 213.909,49 

Fev/14 129.213,29 93.703,02 0,00 222.916,31 

Mar/14 115.088,92 138.727,15 0,00 253.816,07 

Abr/14 136.964,26 154.196,01 0,00 291.160,27 

Mai/14 115.604,96 138.391,20 0,00 253.996,16 

Jun/14 131.810,23 148.300,23 0,00 280.110,46 

Jul/14 131.200,00 143.311,09 0,00 274.511,09 

Ago/14 130.066,83 149.538,13 454,51 280.059,47 

Set/14 144.439,23 147.458,96 0,00 291.898,19 

Out/14 137.291,59 153.930,36 0,00 291.221,95 

Nov/14 133.686,28 148.394,14 0,00 282.080,42 

Dez/14 139.013,62 146.763,25 0,00 285.776,87 

Total 1.568.373,92 1.652.628,32 454,51 3.221.456,75 

 
 

2.1.6. Constata-se aplicações financeiras efetuadas em fundos de investimentos 
denominado Certificado de Depósito Bancário - CDB/RDB BB Reaplic, do Banco do Brasil S/A, 
todavia, a Entidade Delegatária, por nota explicativa, justifica que a aplicação em fundo de 
investimento CDB/RDB Reaplic ocorreu indevidamente no dia 26 de agosto de 2014, com resgate 
em 5 de setembro de 2014, e que a operação indevida foi realizada pelo Banco do Brasil S/A, 
não causando prejuízos, tendo em vista o resultado dos juros apurados. 

 
2.1.7. Sobre a aplicação em fundos de investimentos denominado Certificado de 
Depósito Bancário - CDB/RDB BB Reaplic, do Banco do Brasil S/A, impende registrar que revela 
falta de controle diário dos recursos públicos em conta corrente sob a gestão da AGB Peixe Vivo, 
visto que na data da aplicação ocorreu um saque no valor de R$ 528.500,00 (quinhentos e vinte 
e oito mil e quinhentos reais) da conta bancária, cuja reposição, embora com rendimentos, 
somente foi reparada 10 (dez) dias após à aplicação indevida, ou seja, em 5 de setembro de 
2014. 

 
 

 

 

1 Registra-se que o rendimento bruto, sem dedução do Imposto de Renda, é da ordem de R$ 4.156.708,73 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis 
mil, setecentos e oito reais e setenta e três centavos). 
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2.1.8. Vale ressaltar que investimentos em CDB/RDB Reaplic são aplicações em títulos de 
renda fixa, nominativos, que envolvem riscos, embora considerados moderados ou de baixos 
riscos, cujo Imposto de Renda sobre os rendimentos auferidos podem alcançar até 22,5%, se 
resgatado antes do prazo. 

 
2.1.9. RECOMENDA-SE à Associação Executiva de Apoio à  Gestão de Bacias 
Hidrográficas Peixe Vivo a verificação, diária, dos saldos em contas correntes específicas à conta 
do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, e que se abstenha de realizar aplicações financeiras 
que contrariem orientações emanadas pela Agência Nacional de Águas. 

 
2.1.10. No que concerne aos recursos administrados pela AGB Peixe Vivo, considerando 
o saldo transferido declarado no Balanço Patrimonial (BP) do exercício findo de 2013, os aportes 
de recursos financeiros de 2014 transferidos pela ANA e os rendimentos auferidos com aplicações 
financeiras, a Entidade Delegatária administrou receitas federais à conta do Contrato de 
Gestão, no exercício de 2014, no montante de R$ 79.374.866,55 (setenta e nove milhões, trezentos 
e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos): 

 

 
Histórico Receitas (R$) 

(+) Saldo transferido de 2013 (segundo BP) 49.997.259,47 

(+) Ingressos em conta corrente provenientes da ANA 26.156.150,33 

(+) Rendimentos de aplicações financeiras 3.221.456,75 

Recursos administrados em 2014 79.374.866,55 

 
 

2.1.11. Deduzidas as despesas ocorridas (saídas ou desembolsos) informadas pela 
Entidade Delegatária em 2014,  verificam-se diferenças entre os saldos apurados por esta 
Coordenação-Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil com os declarados na 
Demonstração dos Fluxos de Caixa e no Balanço Patrimonial do exercício findo de 2014, no valor 
de R$ 154.137,87 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e sete 
centavos), conforme detalhado a seguir: 

 
 
 

 Histórico Receitas (R$) 

(+) Recursos administrados em 2014 79.374.866,55 

(-) Despesas realizadas no exercício de 20142 -16.459.975,42 

(=) Disponibilidades apuradas no exercício findo de 2014 pela ANA 62.914.891,13 

(-) Disponibilidades declaradas pela Entidade Delegatária -63.069.029,00 

(=) Diferenças apuradas -154.137,87 

 
 
 

 

2  Do valor desembolsado, R$ 13.906.533,70 referem-se a ações de investimentos, e R$ 2.533.441,72 referem-se ao custeio administrativo da 
Entidade Delegatária. 
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2.1.12. Considerando as  informações apresentadas pela auditoria independente 
realizada pela firma Reis & Reis Auditores Associados, constata-se que parte da diferença se 
originou de apropriações sob a denominação “Outras Receitas (Despesas) Operacionais”, no 
valor de R$ 32.472,37 (trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), 
conforme consta na reprodução sintética da Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício. 

 
2.1.13. O referido valor possui origem em indenização devida pela empresa Amanzi 
Consultoria e Planejamento Engenharia e Meio Ambiente Ltda., pela não execução das obras e 
serviços da bacia do rio Jacaré/Sergipe. 

 
2.1.14. Diligenciada a AGB Peixe Vivo a esclarecer o fato3, esta apresentou tabela na 
Nota Técnica nº 001/20154, que evidencia tratar-se de variações originadas a partir de duas 
devoluções e uma aquisição de novo Ouro CAP, conforme exposto a seguir: 

 

 
Histórico Receitas (R$) 

Devolução do Ouro CAP, realizada em 16/06/2014 99.665,50 

Devolução AMAZI (seguro), realizada em 21/11/2014 32.472,37 

Aquisição de novo Ouro CAP, realizada em 03/11/2014 22.000,00 

Total 154.137,87 

 
 

2.1.15. O Balanço Patrimonial (BP), complementado pelo Balancete Analítico 
devidamente subscrito, guarda conformidade com as orientações estabelecidas 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. O 
Balanço Patrimonial à conta do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 se apresenta da seguinte 
forma: 

 
 
 

Ativo (R$) Passivo (R$) 

Caixa 0,00 Fornecedores 21.624,90 

Bancos conta movimento 0,00 Obrigações sociais e tributárias 82.076,06 

Aplicações de liquidez imediata 172.000,00 Contratos e convênios a executar (CP) 59.592.218,92 

Aplicações e poupança 62.897.029,00 Provisões trabalhistas 211.746,48 

Impostos a recuperar 67,49 Subvenções patrimoniais a apropriar 473.066,02 

Imobilizado líquido 429.648,25 Contratos e convênios a executar (LP) 3.118.012,36 

Total 63.498.744,74 Total 63.498.744,74 

 
 
 

 

3 Documento registro Próton nº 00000.022772/2015-97. 
4 Anexa do Ofício AGBPV nº 135/2015, documento de registro Próton nº 00000.030259/2015-70. 

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6D8A705B. 



 

2.1.16. Compreendem os saldos de caixa e equivalentes de caixa, as apropriações à conta 
de banco conta movimento e de aplicações de liquidez imediata, que totalizam R$ 
63.069.029,00 (sessenta e três milhões, sessenta e nove mil e vinte e nove reais). Os mesmos 
guardam conformidade com os encontrados em extratos bancários no exercício findo de 2014 
(Banco do Brasil S/A, Agência 1221-1, Conta Poupança 60.622-7, Variação 015, Conta Poupança 
60.622-7, Variação 516 e aplicação em título de capitalização OUROCAP7 e 8. 

 
2.1.17. Diligenciada a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas 
Peixe Vivo a esclarecer as aplicações em títulos do Banco do Brasil S/A, denominado OUROCAP, 
uma vez que violam orientações exaradas pela Agência Nacional de Águas, e existem 
modalidades de garantia ou caução mediante poupança vinculada que atenderia às 
orientações exaradas, a Entidade Delegatária respondeu que: 

 
“Adota o OUROCAP como garantia para locação de 
imóveis por entender que representa maior vantajosidade, 
uma vez que o dinheiro é devolvido a conta corrente ao 
final do contrato, além de representar um procedimento 
seguro e ágil. As orientações exaradas pela Agenda 
Nacional de Aguas diziam respeito ao uso de “seguro- 
fiança”, que, na avaliação da AGB Peixe Vivo, não é 
vantajoso, por ser muito mais oneroso que o OUROCAP”. 

 
2.1.18. Sobre as justificativas apresentadas pela Associação Executiva de Apoio à Gestão 
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, esclarece-se que não ilide o fato, pois as orientações da 
Agência Nacional de Águas não permitem inferir autorização à contratada para a realização 
de aplicações ou uso dos recursos públicos em desacordo com o previsto no Contrato de Gestão 
nº 014/ANA/2010. Assim, na necessidade de geração de documento de garantia de aluguel, por 
analogia, RECOMENDA-SE à Entidade Delegatária adotar para garantia contratual, uma das 
previstas na Lei de Licitações, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a qual sugerimos, o 
depósito caução, com uso de poupança, cujo valor de mercado fica garantido em razão da 
aplicação financeira pelas regras da poupança. 

 
2.1.19. O valor referente a impostos a recuperar corresponde ao saldo do Imposto de 
Renda Retido na Fonte sobre férias, conforme consta das notas explicativas apresentadas. 

 
2.1.20. A Entidade Delegatária evidencia apropriações de imobilizado líquido no valor de 
R$ 429.648,25 (quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e 
cinco centavos), provenientes de aquisições de máquinas, equipamentos, móveis e 
utensílios. Houve apresentação do respectivo inventário de bens pelo valor histórico (valor de 
aquisição do bem). Não houve a apresentação da memória de cálculo da depreciação 
havida. 

 
2.1.21. RECOMENDA-SE à AGB Peixe Vivo apresentar, em suas futuras prestações de 
contas, memória de cálculo dos registros de depreciações, com vistas à certificação das 
reduções havidas em bens imobilizado adquiridos à conta do Contrato de Gestão nº 
014/ANA/2010. 

 
 
 
 

 

5 Saldo de R$ 30.291.737,88 (trinta milhões, duzentos e noventa e um mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos). 
6 Saldo de R$ 32.605.291,12 (trinta e dois milhões, seiscentos e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e doze centavos). 
7 Título OUROCAP nº 20314, 20315, 20316, 20317, 20318, 20319, 20320, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 530898, 
530899, 254946, 254947, 254948, 557428, 557445, 557466, 557482, todos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais). 
8 Título OUROCAP nº 557518, 371806, 371825, 371832, 371835, 371844, 371158, 373164, 373197, 373202, 373208, 373840, 373853, 377039, 
377055, 377063, 377068, 377074, 377084, 377090, 377094, 377095, 377099, 377104, 377097, 377107, todos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), totalizando R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). 
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2.1.22. A Entidade Delegatária reconheceu compromissos com fornecedores, ao valor de 
mercado, a título de obrigações de curto prazo, pendentes de liquidação no exercício findo de 
2014. Igualmente, os compromissos com obrigações sociais e tributárias, refletem tributos a 
recolher retidos, de responsabilidades do tomador dos serviços: 

 

 
Passivo (R$) 

MG Comunicações Ltda. 619,20 

TONZAR Serviços Ltda. 2.682,03 

EXODUS Turismo Viagens e Intercâmbio 18.323,67 

INSS a recolher 37.138,05 

IRRF a recolher 14.526,64 

Contribuição sindical a recolher 12.693,93 

PIS sobre folha a recolher 2.139,01 

IRRF retido 12.461,99 

INSS retido 266,27 

ISS retido a recolher 2,09 

Retenções federais 2.828,08 

Total 103.680,96 

 
 
2.1.23. Os lançamentos com provisão de férias e encargos sociais encontram respaldo 
em Princípios Contábeis da Prudência e da Competência, sendo possível admitir 
reconhecimentos de provisão de uma obrigação e, por consequência, da despesa a ela 
inerente, a partir do momento em que se pode mensurá-la. As provisões lançadas pela AGB 
Peixe Vivo se destinam à cobertura das seguintes despesas: 

 

 
Passivo (R$) 

Férias 157.432,34 

INSS sobre férias 40.145,24 

FGTS sobre férias 12.594,58 

PIS sobre férias 1.574,32 

Total 211.746,48 
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2.1.24. Sobre os reconhecimentos a título de compromissos com contratos e convênios a 
executar, de curto e longo prazo, e as subvenções patrimoniais a apropriar, registra-se que não 
foram apresentados maiores esclarecimentos. Todavia, constata-se que se trata de saldos de 
recursos originados do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 a aplicar, para consecução dos 
resultados pactuados. 

 
2.1.25. Registra-se, contudo, que considerando o contido no item 3.4 do Relatório de 
Auditoria nº 7/2015/AUD, documento registro Próton nº 00000.021450/2015-21, verifica-se que 
a Entidade Delegatária possui comprometimentos de recursos, para os exercícios de 2015 e 
2016, da ordem de R$ 21.222.188,73 (vinte e um milhões, duzentos e vinte e dois mil, cento e 
oitenta e oito reais e setenta e três centavos), valor este inferior ao declarado no Balanço 
Patrimonial do exercício findo de 2014 para compromissos de curto prazo. Com isto, verifica a 
inobservância de regras básicas de contabilidade no reconhecimento de compromissos de 
curto e de longo prazo. 

 
2.1.26. RECOMENDA-SE à AGB Peixe Vivo, em suas futuras prestações de contas, evidenciar 
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 doze meses ou em prazos superiores, bem como se foram reconhecidos com 
fundamento em contratos firmados ou em planos de aplicações, listando cada compromisso. 

 
2.1.27. Relativamente aos aspectos formais das Demonstrações dos Fluxos de Caixa e de 
Resultado do Exercício, informa-se que guardam conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 

 
2.1.28. As Demonstrações dos Fluxos de Caixa evidenciam variações à conta do Contrato 
de Gestão nº 014/ANA/2010 que revelam aumento das disponibilidades no exercício findo de 
2014, com variações no valor de R$ 13.071.837,02 (treze milhões, setenta e um mil, oitocentos e 
trinta e sete reais e dois centavos), e o saldo das disponibilidades no exercício findo de 2014 
guardam conformidade quando confrontado com o encontrado no Balanço Patrimonial: 

 
 
 

Fluxos de Caixa 

Resultado 2014 (R$) 2013 (R$) 

Superávit/Déficit 0,00 0,00 

Ajustes exercício anteriores 0,00 0,00 

Atividades operacionais 70.737,51 49.011,83 

Atividades de investimentos -5.980,00 -978,60 

Atividades de financiamentos 13.007.079,51 7.629.990,09 

Resultado dos Fluxos de Caixa 13.071.837,02 7.678.023,32 

Disponibilidades no início do exercício 49.997.259,47 42.319.236,15 

Disponibilidades no final do exercício 63.069.096,49 49.997.259,47 

Variações das disponibilidades 13.071.837,02 7.678.023,32 
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2.1.29. A Demonstração do Resultado do Exercício não representa déficit e/ou superávit, e 
suas variações evidenciam um incremento das despesas da ordem de 3,5 (três e meio por cento) 
à conta do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, quando comparado com o exercício anterior: 

 

 
Resultado do Exercício 

Variações 2014 (R$) 2013 (R$) Variações (R$) 

Receitas 17.386.944,64 -16.797.918,21 589.026,43 

Despesas administrativas -1.885.084,07 -1.461.241,16 -423.842,91 

Despesas com pessoal -1.697.470,13 -1.610.851,45 -86.618,68 

Despesas finalísticas -13.804.390,44 -13.725.825,60 -78.564,84 

Déficit/Superávit 0,00 0,00 0,00 

 
 

2.1.30. A Reis & Reis Auditores Associados emitiu em 16 de janeiro de 2015, Relatório dos 
Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras e contábeis individuais relativa ao 
Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, onde declarou opinião no sentido de que as mesmas 
apresentam-se adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, em 
31 de dezembro de 2014, e que o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo de 2014 estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. 

 
2.1.31. A Assembleia Geral Ordinária da AGB Peixe Vivo, por intermédio da Resolução nº 9, 
de 11 de fevereiro de 2015, aprovou as contas da Entidade Delegatária, nos termos do Parecer 
do Conselho Fiscal nº 9, de 27 de janeiro de 2015. 

 
 

3. Conclusões 
 

 

3.1.1. Por todo o exposto, em face dos exames realizados, certificam-se os saldos 
apresentados no Balanço Patrimonial e nas Demonstrações Financeiras e Contábeis 
correspondentes ao encerramento do exercício em 31 de dezembro de 2014, com as 
RECOMENDAÇÕES à Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe 
Vivo, para: 

 
(a) Verificar diariamente os saldos em contas correntes específicas à conta do 

Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010, com vistas a inibir saques, promovidos 
pela agência bancária do Banco do Brasil S/A sem a autorização do titular, 
para aplicações em títulos, não lastreados em dívida pública ou poupança; 

 
(b) Abstenha de realizar aplicações financeiras que contrariem orientações 

emanadas pela Agência Nacional de Águas; 
 

(c) Adotar para garantias contratuais, por analogia, às previstas na Lei de 
Licitações, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a qual sugerimos o depósito 
caução, com uso de poupança, cujo valor de mercado fica garantido em 
razão da aplicação financeira pelas regras da poupança; 
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(d) Apresentar, em suas futuras prestações de contas, memória de cálculo dos 
registros de depreciações, com vistas à certificação das reduções havidas em 
bens imobilizado adquiridos à conta do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010; 
e 

 
(e) Evidenciar 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 doze meses ou em 
prazos superiores, bem como se foram reconhecidos com fundamento em 
contratos firmados ou em planos de aplicações, listando cada compromisso. 

 
3.1.2. Registra-se, ainda, que diligenciada à Associação Executiva de Apoio à Gestão 
de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo a esclarecer se incluiu despesas referentes à realização do 
seminário, objeto da contenda relativa à denúncia movida pelo Movimento Indígena da Bahia, 
em face do solicitado pelo Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Estado de 
Minas Gerais, Ofício nº 1261/2015-LASM/PRMG, de 24 de fevereiro de 2015, documento de 
registro Próton 00000.009698/2015-13, a Entidade Delegatária informou que o valor orçado 
para o Seminário indígena foi de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e que o executado foi R$ 
63.087,04 (sessenta e três mil, oitenta e sete reais e quatro centavos). 

 
3.1.3. Assim, esclarece-se que  os  exames  desta Coordenação-Geral de Execução 
Orçamentária, Financeira e Contábil não avaliaram a discricionariedade da contratação da 
empresa organizadora do evento, tão pouco a elegibilidade dos gastos e observação de 
normas de licitação exaradas pela Agência Nacional de Águas. 

 
3.1.4. Por fim, sugere-se o envio dos autos do processo à Auditoria Interna da ANA - AUD, 
para conhecimento e adoção de providências julgadas cabíveis. 

 
3.1.5. 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 das Demonstrações Financeiras e 
Contábeis, integrantes da Prestação de Contas e do Relatório de Gestão, apresentadas pela 
Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

 
(assinado eletronicamente) 

JOÃO LUIZ DA CUNHA 
Coordenador-Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil 

CRC/DF nº 15261-2 
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