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PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA
= EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 =
CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012
PERÍODO JANEIRO - DEZEMBRO / 2014
Este documento apresenta a Prestação de Contas Ordinária da Associação Multissetorial de
Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (ABHA), referente ao
período janeiro-dezembro/2014, em atendimento à Cláusula Décima do Contrato de Gestão Nº
006/ANA/2012, formalizado entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e a ABHA, com os
relatórios consolidados da aplicação dos recursos financeiros e com os demonstrativos de
natureza contábil e financeira.
A ABHA reveste-se como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba pela Resolução Nº 134, de 15 de dezembro de 2011, do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), exercendo a função de Secretaria Executiva
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH Paranaíba), com prorrogação pela
Resolução Nº 149, de 28 de junho de 2013, também do CNRH.

1 - CONTRATO DE GESTÃO
O Contrato é um acordo de vontades bilateral, de direito civil, celebrado entre a ABHA,
enquanto Entidade Delegatária, e a ANA, com a anuência do CBH Paranaíba, com o objetivo
de assegurar autonomia administrativa e financeira para o exercício de Secretaria Executiva.
1.1 - OBJETO
O Contrato de Gestão em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no
Programa de Trabalho, pela ABHA, no exercício das funções de Agência de Água da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba.
1.2 - PROGRAMA DE TRABALHO
O Programa de Trabalho comprende as metas e resultados a serem alcançados em
determinado período, mensurados por meio de indicadores, e estabelece critérios de
avaliação e o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável.
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1.3 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
Para cumprimento do Programa de Trabalho, reportando-se ao Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato de Gestão, há previsão de transferência do valor total de R$ 1.975.000,00 (um
milhão e novecentos e setenta e cinco mil reais), distribuídos parceladamente conforme
disposto na Cláusula Quinta do Contrato de Gestão, cuja comprovação de aplicação é
objeto deste documento.
Nos dois primeiros anos de vigência do Contrato, houve repasse da ANA para esta
Entidade no valor de R$ 1.135.000,00 (um milhão e cento e trinta e cinco mil reais), e para
o exercíco financeiro em análise, foi repassado em 29.07.2014, o valor de R$ 420.000,00
(quatrocentos e vinte mil reais), correspondenete à terceira parcela.
2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Prestação de Contas aqui apresentada e analisada compreende um conjunto de
informações, cujos demonstrativos retratam a movimentação financeira no exercício social
2014, como resultado da devida aplicação dos recursos transferidos para o desempenho
das atividades previstas no Programa de Trabalho, lembrando que o saldo remanescente
do exercício financeiro 2013 encontra-se incorporado no presente resultado.
Estão apresentados os relatórios da prestação de contas e, na sequência, estão dispostos
os demonstrativos contábeis de responsabilidade da Assessoria Contábil.
.
2.1 - NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE OS DEMONSTRATIVOS DAS CONTAS
Para cumprimento do Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, toda movimentação bancária foi
realizada junto à seguinte instituição financeira oficial: Banco do Brasil S/A
Agência: 90-6 (Araguari - MG) / Conta corrente: 51.534-5.
A aplicação dos recursos em atendimento ao Programa de Trabalho é aqui demonstrada pelos
seguintes documentos:
Relatório I - Conciliação bancária;
Relatório II - Execução da receita e despesa;
Relatório III - Síntese da entrada e saída de valores;
Relatório IV - Relação de pagamentos por ordem de emissão;
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Relatório V - Relação de pagamento por natureza da despesa; e
Extratos bancários do período em análise.
Ressalta-se que os documentos acima elencados atendem às necessidades do controle
interno desta Entidade, lembrando ainda, que formalmente todas as despesas foram
classificadas por Natureza de Despesa, em conformidade com os critérios de classificação da
despesa pública.

RELATÓRIO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Documento que informa a posição financeira da conta bancária ao término do exercício 2014,
traduzida pelos saldos da conta corrente e das aplicações financeiras, cujos valores serão
transportados para o exercício financeiro 2015. Registra-se que os recursos financeiros
encontram-se devidamente aplicados em caderneta de poupança.
Nas páginas seguintes à do relatório são apresentadas cópias dos extratos bancários emitidos
através do gerenciador financeiro disponibilizado pela instituição financeira.

RELATÓRIO II - EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
Relatório estruturado em duas colunas, que correspondem aos valores atribuídos como
Receita, dispostos na primeira coluna, e, na outra coluna, os valores considerados como
Despesa.
No sentido de maior esclarecimento sobre as informações processadas para a consistência
dos valores, algumas considerações são feitas a seguir:
Caracterização da Receita
Saldo anterior
Valor referente à disponibilidade financeira ao final do exercício 2014, que corresponde à
somatória dos saldos bancários e do saldo do caixa fixo. Observa-se que todo recurso
disponível na instituição financeira está aplicado em conta de poupança, lembrando ainda, que
o valor de caixa fixo é utilizado para pequenas despesas de pronto pagamento.
Nota-se que no saldo anterior transportado, encontra-se deduzido o valor referente a não
compensação de cheque, conforme Conciliação Bancária do exercício 2013.
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Repasse de recursos
Demonstração do valor repassado correspondente à terceira parcela do Contrato de Gestão.
Rendimento de aplicação financeira
Para o lançamento de valores foram considerados os rendimentos brutos auferidos no período.
Outros créditos
Através da conferência da movimentação da conta movimento, verificam-se alguns valores
creditados à conta do Contrato de Gestão, totalizando o valor de R$ 3.272,48, cuja origem é
justificada a seguir.
Em 07.01.2014, houve estorno de parte das várias tarifas bancárias (R$ 851,45) debitadas em
no exercício 2013, como já considerado na Prestação de Contas anterior.
Houve uma diferença de R$ 0,50 referente à prestação de contas do adiantamento de viagem
realizado pelo cheque de número 850.899. Inadvertidamente esta Delegatária processou o
reembolso ao beneficiário com o cheque de número 850.962, com um valor menor em relação
ao total das despesas consideradas.
Para conciliação de alguns adiantamentos de viagem, restou constatada uma diferença
creditada à conta do Contrato de Gestão, no valor total de R$ 13,04, acima dos valores
apurados para as devidas restituições. Tal diferença corresponde aos adiantamentos
realizados prelos cheques de número 850.902; 851.035; 851.149; 851.184; 851.207; e
851.433. Pelos baixos valores envolvidos (média de R$ 2,17 / adiantamento), os beneficiários
renunciaram ao direito da devolução dessa diferença apurada.
Em 30.07.2014, houve transferência de R$ 391,94 pela empresa Master Turismo Ltda.,
referente à devolução de valores de bilhete aéreo não utilizado. Pela mesma razão, houve
transferência de R$ 448,70, em 25.08.2014, pela empresa Trade Marketing Hotéis, Turismo e
Eventos Ltda. Houve lançamento da soma desses valores, totalizando R$ 840,64.
Durante os procedimentos operacionais, foram processados indevidamente dois pagamentos à
conta do Contrato de Gestão, totalizando R$ 1.566,85, por meio dos cheques de número
851.094 e 851.442, ambos referentes a despesas de viagem. Constatada a irregularidade, esta
Entidade providenciou o estorno dos valores; um deles no valor de R$ 207,85, realizado em
13.06.2014, e, o outro, realizado em 09.12.2014, no valor de R$ 1.359,00.
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Caracterização da Despesa
Pagamentos realizados
Os pagamentos referem-se a todo desembolso necessário para o cumprimento das atividades
previstas, lembrando que toda contratação de despesa foi precedida dos procedimentos legais
e normativos que disciplinam a questão, em especial, a Resolução Nº 306/2008 e a Resolução
Nº 552/2011 da ANA, além da Lei Federal Nº 8.666/1993, quando necessário.
Os pagamentos são estratificados por natureza da despesa, considerados todos os gastos
devidamente comprovados, conforme identificados no Relatório IV - Relação de pagamentos
por ordem de emissão e no Relatório V - Relação de pagamento por natureza de despesa.
Acerto de despesas - ano 2014 (adiantamento a comprovar)
Durante a operacionalização do Plano de Trabalho 2014, faz-se necessária a concessão de
adiantamento de despesas de viagem ou deslocamentos de funcionários da ABHA, Diretoria
e/ou membros do CBH Paranaíba, além de colaboradores eventuais atendidos por demanda
do Comitê.
No entanto, até o encerramento deste exercício, alguns beneficiários ainda não tinham feito a
prestação de contas da viagem, impedindo a conciliação entre os valores adiantados e a
comprovação das despesas. Por tal razão, a somatória dos adiantamentos nesta condição está
lançada à parte, sendo demonstra na relação de pagamentos.
Os adiantamentos nesta condição, totalizando o valor de R$ 4.200,00, correspondem aos
cheques de números 851.249; 851.296; 851.414; e 851.441.
Acerto de despesa - ano 2013 (adiantamento a comprovar)
Nas Contas do Exercício 2013, restou configurado o valor de R$ 2.788,50, referente a
adiantamentos para viagem, cuja prestação de contas e respectiva comprovação das despesas
não tinham sido processadas, o que ficou caracterizado como despesa a comprovar.
Durante este exercício financeiro foi possível a conciliação entre os valores adiantados e a
comprovação das despesas, demonstrada da seguinte forma: a) restituição de valores não
utilizados à conta do Contrato de Gestão no valor de R$ 71,88, referente aos cheques 850.632;
850.764; 850.787 e 850.799; e b) reembolso de valores como complemento de despesas
comprovadas no valor de R$ 115,99, referente ao cheque 850.796.

Página 09

Como conciliação receita-despesa apresentada neste relatório, houve lançamento de despesa
no valor de R$ 44,11, que corresponde à diferença entre o crédito das restituições e o débito
do reembolso para complemento daquelas despesas.
Dessa forma, as despesas relacionadas aos adiantamentos aqui referidos totalizaram R$
2.832,61 e estão demonstradas no Relatório V - Relação de pagamentos por natureza de
despesa, na página de número 150: [R$ 2.788,50 (valor em aberto) - R$ 71,88 (restituições 2013) +
R$ 115,99 (reembolso 2013) = R$ 2.832,61].

Tarifas bancárias
Durante o exercício 2014, houve por parte da instituição bancária o lançamento de tarifas e/ou
outras despesas bancárias no valor total de R$ 1.161,83 sendo que parte dessas tarifas (R$
82,03), que incide sobre operações acima de determinado valor, é cobrada compulsoriamente
pelo Banco Central do Brasil (BACEN), de acordo com a Resolução Nº 3.919/2010.
Prevalece a expectativa de isenção do pagamento dessas tarifas. No entanto, até o
fechamento do exercício, a instituição ainda não tinha efetivada a devolução dos valores.
Reitera-se que o valor cobrado compulsoriamente não será devolvido. Os débitos ocorridos em
10.03.14; 07.04.14; 04.07.14; 08.08.14; 15.08.14; 03.09.14; 08.10.14; 06.11.14 e 04.12.14
estão identificados como tarifa adicional de cheque compensado.
Tributação sobre aplicação financeira
Os valores lançados mostram as retenções de imposto de renda incidentes sobre a aplicação
dos recursos na caderneta de poupança.
Saldo final a transportar
Valor que corresponde à somatória dos saldos, em 31.12.2014, da conta movimento e da conta
da aplicação financeira, além do saldo do Caixa Fixo, utilizado para o pagamento de pequenas
despesas de pronto pagamento. Tal valor será transportado para o exercício seguinte.
Particularmente sobre o Caixa Fixo, houve devolução equivocada, em 11.02.2014, de R$
769,84, à conta do Contrato que correspondia ao saldo naquela data, conforme pode ser
verificado nos extratos bancários. Além disso, houve aporte adicional no valor R$ 1.299,84,
correspondente aos cheques de número 850.916, 850.942 e 851.156. Após o processamento
das despesas comprovadas no valor de R$ 1.093,03, restou o saldo final de R$ 236,81.
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RELATÓRIO III - SÍNTESE DA ENTRADA E SAÍDA DE VALORES
Documento que retrata as informações do Relatório II, apresentado com outra formatação.

RELATÓRIO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE EMISSÃO
Relatório que consiste de 63 (sessenta e três) páginas numeradas de 21 a 83, e que registra os
pagamentos efetuados por ordem de emissão, através da identificação dos cheques emitidos e
a correspondente caracterização da despesa, sendo importantes as seguintes considerações:
•

para grande parte dos cheques emitidos para Diárias de viagem (natureza 33.90.14),
pode-se observar várias despesas apropriadas como outra natureza de gasto. Daí a
razão das repetições da numeração dos cheques;

•

a razão de se utilizar o mesmo documento bancário para favorecidos distintos, e com
datas também distintas, reside em questões operacionais. Ao se conceder um
adiantamento para despesas de viagem, são previstas outras despesas além do valor
da diária propriamente dita (pernoite e refeições). Para essas outras despesas,
referentes a gastos com combustível, taxi, passagens de ônibus e estacionamento, não
existe possibilidade alguma de previamente identificar o fornecedor do produto e/ou
serviço, nem tampouco observar qualquer processo de seleção de propostas. Vale
lembrar que o beneficiário encontra-se em trânsito e em deslocamento de viagem;

•

na coluna de Valor Real, alguns campos aparecem sem o corresponde valor. Esses
campos referem-se à complementação ou reembolso de despesas de viagem. Como de
fato, todas as despesas já foram consideradas na descrição do cheque de origem do
adiantamento, motivando o reembolso, não há que repetir as informações, sob pena de
duplicidade de lançamentos;

•

na coluna Credor, justificamos que alguns nomes se referem ora à Razão Social da
empresa credora, ora pelo seu Nome Fantasia, ambos com registro cadastral na
Receita Federal;

•

prevalece a dificuldade na obtenção dos dados de CNPJ/CPF na prestação de serviços
de taxi, o que justifica alguns campos não preenchidos na coluna correspondente. Esta
Entidade procura orientar os beneficiários das despesas de viagem quanto ao correto
preenchimento dos documentos.

Considerações pertinentes aos pagamentos efetuados estão apresentadas na descrição do
relatório seguinte (Relatório V - Relação de pagamentos por natureza de despesa).
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RELATÓRIO V - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA
Relatório com 67 (sessenta e sete) páginas numeradas de 84 a 150, e que registra os
pagamentos feitos por natureza de despesa, também através da identificação dos cheques.
No sentido de esclarecimento ou justificativa sobre as informações processadas, algumas
considerações são feitas a seguir:
Vencimentos e vantagens - Pessoal civil (código 33.90.11)
Os cheques referentes ao pagamento da equipe contratada estão listados neste relatório, nas
páginas 84 e 85, totalizando o valor de R$ 63.722,50.
Obrigações patronais (código 33.90.13)
Os pagamentos referentes aos recolhimentos das obrigações junto à Previdência Social,
FGTS, Imposto de Renda e PIS estão listados neste relatório, nas páginas numeradas de 86 a
90, totalizando o valor de R$ 34.135,16.
É importante esclarecer que as guias de recolhimento do FGTS não são processadas por
centro de custo em virtude do sistema tributário não permitir tal partição, em conformidade com
a legislação vigente. Daí a razão de se ter uma única guia para todas as operações desta
Entidade em relação a esse recolhimento. A Assessoria Contábil gera um relatório com a
síntese individual de cada funcionário.
Diárias de viagem (código 33.90.14)
Os cheques referentes à concessão de adiantamentos e reembolsos para despesas de viagem
estão listados neste relatório, em 12 (doze) páginas, numeradas de 91 a 102, totalizando o
valor de R$ 79.334,66, lembrando que os valores que se encontram pendentes de
regularização estão aqui tratados separadamente, no subitem seguinte.
Ressalta-se que estão apropriados os valores referentes às diárias de viagem, devidamente
comprovadas em conformidade com a Portaria ABHA/PN Nº 001/2012, de março de 2012.
Adiantamento a comprovar - ano 2014 (código 33.90.14)
Os adiantamentos para viagem que ainda estão sujeitos à comprovação das despesas foram
relatados separadamente, cuja relação é apresentada neste relatório na página 103,
totalizando R$ 4.200,00, correspondente aos cheques: 851.249; 851.296; 851.414 e 851.441.
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Material de consumo (código 33.90.30)
Os cheques para pagamento das despesas de material de consumo estão listados neste
relatório, em 5 (cinco) páginas, numeradas de 104 a 108, totalizando o valor de R$ 10.964,19.
Vale ressaltar que tais despesas se referem a gastos com combustível, efetivados durante as
viagens e deslocamentos de funcionários desta Entidade e/ou de membros do CBH Paranaíba,
conforme demonstrado abaixo. Daí a razão da utilização do mesmo documento bancário
(cheque) para quitação dessas despesas.
Deve-se justificar que a ABHA não possui veículo próprio, servindo, pois da locação de veículo
para a viabilização das viagens. Ademais, para os membros do Comitê, são autorizadas
viagens em veículo próprio, com custeio do valor do combustível, conforme previsão normativa.
Abastecimento em viagens de funcionários da
ABHA
Cheques

851.021; 851.174; 851.190;
851.194; 851.251; 851.407;
851.434

Abastecimento em viagens de membros do CBH
Paranaíba

Valor do
Combustível

Cheques

Valor do
Combustível

1.154,12

850.844; 850.846; 850.847; 850.856;
850.865; 850.876; 850.886; 850.889;
850.890; 850.917; 850,949; 850.990;
850.993; 851.012; 851.013; 851.020;
851.022; 851.035; 851.044; 851.053;
851.054; 851.078; 851.082; 851.089;
851.091; 851.092; 851.095; 851.102;
851.104; 851.120; 851.121; 851.122;
851.134; 851.138; 851.140; 851.142;
851.144; 851.146; 851.170; 851.188;
851.195; 851.198; 851.204; 851.205;
851.212; 851.213; 851.241; 851.248;
851.258; 851.279; 851.288; 851.295;
851.298; 851.345; 851.371; 851.372;
851.396; 851.416; 851.424; 851.439;
851.450; 851.452

9.810,07

Importante justificar que algumas outras despesas, embora pertinentes, não foram apropriadas
como Material de consumo, caracterizando-as como aquisição de terceiros - Pessoa Jurídica.
Passagens e despesas com locomoção (código 33.90.33)
Os pagamentos de passagens rodoviárias e de outras despesas com locomoção estão
relacionados neste relatório, em 30 (trinta) páginas, numeradas de 109 a 138, totalizando o
valor de R$ 22.012,11.
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Vale ressaltar que a totalidade dessas despesas se refere a gastos com deslocamentos
ocorridos durante as viagens de funcionários desta Entidade e/ou de membros do CBH
Paranaíba, conforme demonstrado abaixo. De forma análoga, justifica-se a utilização do
mesmo documento bancário (cheque) para quitação dessas despesas.

Deslocamentos em viagens de funcionários da ABHA
Cheques

850.835; 850.837; 850.848; 850.867;
850.870; 850.882; 850.884; 850.885;
850.888; 850.901; 850.944; 850.946;
850.953; 850.965; 850.967; 850.968;
851.003; 851.019; 851.021; 851.025;
851.033; 851.039; 851.051; 851.086;
851.088; 851.099; 851.116; 851.182;
851.185; 851.201; 851.207; 851.260;
851.265; 851.287; 851.289: 851.338;
851.348; 851.354; 851.366; 851.402;
851.405; 851.406; 851.417; 851.421;
851.430

Deslocamentos em viagens de membros do CBH
Paranaíba

Valor

Cheques

Valor

8.289,72

850.836; 850.847; 850.849; 850.913;
850.951; 850.952; 850.966; 850.969;
850.976; 850.978; 850.991; 850.992;
850.994; 851.011; 851.014; 851.018;
851.020; 851.030; 851.031; 851.032;
851.036; 851.038; 851.042; 851.077;
851.084; 851.087; 851.089; 851.090;
851.092; 851.094; 851.100; 851.103;
851.106; 851.149; 851.169; 851.170;
851.177; 851.184; 851.186; 851.193;
851.196; 851.197; 851.212; 851.241;
851.261; 851.269; 851.278; 851.288;
851.290; 851.291; 851.292; 851.293;
851.294; 851.304; 851.307; 851.309;
851.318; 851.337; 851.339; 851.345;
851.353; 851.367; 851.369; 851.373;
851.386; 851.391; 851.393; 851.396;
851.400; 851.401; 851.403; 851.404;
851.415; 851.418; 851.419; 851.420;
851.423; 851.425; 851.426; 851.427;
851.433; 851.440; 851.474; 851.491

13.722,39

Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica (código 33.90.39)
Os cheques referentes aos pagamentos dessas despesas, caracterizadas como Outros
serviços de terceiros - Pessoa Jurídica, estão demonstrados neste relatório, em 10 (dez)
páginas, numeradas de 139 a 148, totalizando o valor de R$ 301.412,54.
Importante registrar que os gastos realizados com recursos do Caixa Fixo, no valor de R$
1.093,03, estão inseridos neste relatório, não havendo relação separada dessas despesas.
Ressalta-se que a quantia total paga pelos serviços de contabilidade neste exercício é de R$
14.450,45, correspondente aos cheques de número 850.854; 850.898; 850.984; 851.056;
851.118; 851.161; 851.219; 851.263; 851.321; 851.378 e 851.461.
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Quanto à Consultoria Jurídica, o total pago foi de R$ 9.925,00, correspondente aos cheques
850.841; 850.873; 850.909; 850.988; 851.063; 851.123; 851.181; 851.359; 851.412 e 851.473.
Equipamentos e material permanente (código 33.90.52)
Os pagamentos referentes à aquisição de material permanente estão listados neste relatório,
na página 149, totalizando o valor de R$ 4.334,00.
Registra-se que os bens adquiridos com recursos do Contrato de Gestão em análise estão
inventariados, constando devidamente no Inventário de Bens desta Delegatária.
Acerto de despesas - ano 2013
Conforme já mencionado, a relação das despesas referentes aos cheques emitidos no
exercício 2013, e que se encontravam pendentes, e já regularizados, está demonstrada neste
relatório, na página 150 totalizando o valor de R$ 2.832,61.

2.2 - REGISTROS DA CONTABILIDADE
Os lançamentos contábeis são feitos pelo Regime de Competência, sendo os demonstrativos
contábeis e financeiros do exercício social 2014, elaborados em conformidade com a Lei
Federal Nº 6.404/1976 e respeitando as normas do Conselho Federal de Contabilidade, com
base na Resolução CFC Nº 1.409/2012 e na ITG Nº 007/2012.
Importante lembrar que o valor repassado foi aplicado de acordo com o Estatuto Social da
Entidade e os rendimentos de aplicação financeira são revertidos na execução do Plano de
Trabalho do Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, e seu aditamento.
A demonstração contábil e financeira, de atribuição da Assessoria Contábil desta Entidade
Delegatária, está demonstrada pelos documentos discriminados abaixo, lembrando que para
este exercício financeiro os documentos são referentes à movimentação completa da
Associação, segregada por Centros de Custo:
Balanço Patrimonial Geral e do Centro de Custo Contrato de Gestão ANA;
Balancete Geral e do Centro de Custo Contrato de Gestão ANA;
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - Centro de Custo Contrato de Gestão ANA;
Demonstração de Déficit/Superávit - Centro de Custo Contrato de Gestão ANA;
Notas explicativas sobre as demonstrações financeiras.
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3 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA
Nos quadros ilustrativos seguintes, está demonstrada a movimentação dos recursos
repassados para o desempenho das atribuições desta Entidade Delegatária, em cumprimento
do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão em curso.
Ressalta-se que as informações seguintes se traduzem como simples demonstrativos, não
tendo conotação fiscal ou contábil.

3.1 - EXTRATO SIMPLIFICADO DE RECEITA E DESPESA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012
DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITA E DESPESA (valores em R$)
Ano Referência: 2014

RECEITA

Saldo anterior transportado (31.12.2013)

474.806,43

Repasse - 3ª parcela

420.000,00

Rendimentos de aplicação financeira

26.764,21

Outras movimentações

3.272,48

Subtotal

924.843,12

Despesas operacionais e administrativas

515.915,16

Tributação de rendimentos e tarifas bancárias

7.185,93

Outras movimentações

4.244,11

DESPESA

Subtotal

SALDO FINAL (31.12.2014)

527.345,20

397.497,92
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3.2 - EXTRATO POR NATUREZA DE DESPESA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS CONFORME A NATUREZA DE GASTO
Ano referência: 2014
NATUREZA DA DESPESA

TOTAL (R$)

Vencimento - Pessoal Civil

63.722,50

Obrigações patronais

34.135,16

Diárias

79.334,66

Material de consumo

10.964,19

Passagens e despesas com locomoção

22.012,11

Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

301.412,54

Equipamentos e material permanente

4.334,00

Outras despesas (adiantamento a comprovar, tarifas e tributos)

11.430,04

TOTAL GERAL

527.345,20

3.3 - EXTRATO POR FINALIDADE DAS AÇÕES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A FINALIDADE DAS AÇÕES
Ano referência: 2014
FINALIDADE
Atividades do CBH Paranaíba
Empresa de Comunicação
Plano de Comunicação

TOTAL (R$)
81.674,29
103.192,44
33.004,81

Custeio administrativo da Entidade Delegatária
Consultoria e Assessoria
Equipamentos e material permanente

269.334,17
24.375,45
4.334,00

Outras despesas (adiantamento a comprovar, tarifas e tributos)

11.430,04

TOTAL GERAL

527.345,20
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a Prestação de Contas referente aos recursos transferidos por força do Contrato de
Gestão Nº 006/ANA/2012 foram observadas as disposições de ordem legal e normativa que
disciplinam a matéria. A parte contábil e fiscal ficou sob a responsabilidade da Assessoria
Contábil desta Entidade Delegatária.
Este documento retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, lembrando que os
documentos comprobatórios encontram-se à disposição na sede desta Associação, em
Araguari - MG, para os procedimentos de controle, uma vez que para este exercício financeiro
não houve designação dos serviços de Auditoria Interna da Agência Nacional de Águas.
Registra-se, ademais, que não houve a contratação de serviços de auditoria independente para
análise das demonstrações contábeis e financeiras do exercício 2014.
Registra-se, por fim, que o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração desta Entidade
analisaram e aprovaram a prestação de contas, cujos pareceres encontram-se anexos.

Araguari - MG, 11 de fevereiro de 2015.

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

José Luiz dos Santos
Assessoria Contábil

DE ACORDO: 11 de fevereiro de 2015.
PÉTULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Consultoria Jurídica
Rogério Milani Zanzarini

