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PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA
= EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015 =
CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012
PERÍODO JANEIRO - DEZEMBRO / 2015
Este documento apresenta a Prestação de Contas Ordinária da Associação Multissetorial de
Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA), referente ao período janeirodezembro/2015, em atendimento à Cláusula Décima do Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012,
formalizado com a Agência Nacional de Águas (ANA), com os relatórios consolidados da
aplicação dos recursos financeiros e com os demonstrativos de natureza contábil e financeira.
A ABHA reveste-se de Entidade Delegatária das funções de Agência de Água da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba pela Resolução Nº 134/2011, 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
149/2013. Vale registrar que nova prorrogação, com vigência até 31 de dezembro de 2016, foi
deliberada durante a 38ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional.
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 no 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 três primeiros anos de vigência do Contrato, houve repasse da ANA para esta
Entidade no valor de R$ 1.555.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta e cinco mil
reais), e para o exercíco financeiro em análise, foi repassado em 02.07.2015, o valor de
R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), correspondente à última (4ª) 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
2015, 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 2014 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 2015,
traduzida pelos saldos da conta corrente e das aplicações financeiras, cujos valores serão
transportados para o exercício financeiro 2016. 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 2015, que corresponde à
somatória dos saldos bancários e do saldo do caixa fixo. Observa-se que todo recurso
disponível está aplicado em conta de poupança, lembrando ainda, que o valor de caixa fixo
permanece em espécie, para ser utilizado em pequenas despesas de pronto pagamento.
Repasse de recursos
Demonstração do valor repassado correspondente à terceira parcela do Contrato de Gestão.
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Rendimento de aplicação financeira
Para o lançamento de valores foram considerados os rendimentos brutos auferidos no período.
Adiantamento a comprovar - ano 2014
Durante a operacionalização do Plano de Trabalho, 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.
Quando do encerramento do exercício 2014, foi informado que alguns beneficiários ainda não
haviam feito a prestação de contas dos adiantamentos, impedindo a conciliação entre os
valores adiantados e a comprovação das despesas. 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.
Para o encerramento deste exercício 2015, foi considerado o valor de R$ 4.200,00 como
Receita, no sentido de caracterizar o débito ainda pendente de comprovação.
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$ 1.166,49, cuja origem é
justificada a seguir.
Em 30.01.2015, houve transferência de R$ 355,27 pela empresa Master Turismo Ltda.,
referente à devolução de valores de bilhete aéreo não utilizado. Pela mesma razão, houve
transferência de R$ 90,45, em 05.03.2015, pela empresa Hardy Viagens e Turismo Ltda.
Foi constatado erro no processamento de DARF, com recolhimento de valor acima do apurado.
Como forma de correção, a Assessoria Contábil providenciou, em 10.03.2015, a restituição à
conta do Contrato de Gestão, no valor de R$ 14,70.
Para conciliação de alguns adiantamentos de viagem, restou constatada uma diferença
creditada à conta do Contrato de Gestão, no valor total de R$ 1,07, acima dos valores
apurados para as devidas restituições. Tal diferença corresponde aos adiantamentos
realizados prelos cheques de número 851.586, 851.950 e 852.023. Pelos baixos valores
envolvidos, os beneficiários renunciaram ao direito da devolução dessa diferença apurada.
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Durante os procedimentos operacionais, foi processado inadvertidamente um pagamento à
conta deste Contrato, no valor de R$ 705,00, por meio do cheque de número 851.807,
referente a serviços de certificação digital. Tal despesa deveria ter sido liquidada por outra
fonte orçamentária; por tal razão, esta Entidade providenciou a restituição do valor devido.
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, considerando 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.
Adiantamento a comprovar - ano 2015
Até o encerramento deste exercício, algumas prestações de contas ainda não haviam sido
apresentadas, 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$ 1.880,00, correspondem aos
cheques de números 851.249, 851.296, 852.116 e 852.117. Vale observar que dois desses
cheques retratam pendência anterior. Daqueles valores a comprovar do exercício 2014, ainda
resta saldo relativo aos cheques 851.249 e 851.296, no valor total de R$ 900,00.
Tarifas bancárias
No exercício 2015, houve por parte da instituição bancária o lançamento de tarifas no valor
total de R$ 2.088,33. Parte dessas tarifas, identificadas como tarifa adicional de cheque
compensado (R$ 135,33), que incide sobre operações acima de determinado valor, é cobrada
compulsoriamente pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a Resolução Nº 3.919/2010.
Os demais valores cobrados estão identificados como manutenção de conta e fornecimento de
cheques (R$ 1.034,60) e como processamento de cheques (R$ 918,40).
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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 31.12.2015, 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 um aporte adicional no valor R$ 1.000,00,
correspondente aos cheques de número 851.522 e 852.012. Além disso, houve devolução
equivocada, em 18.12.2015, de R$ 11,59, à conta do Contrato, conforme pode ser verificado
nos extratos bancários Após o processamento das despesas comprovadas no valor de R$
636,12, restou o saldo final de R$ 589,10, a ser transportado para o exercício seguinte.

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 33 (trinta e três) páginas numeradas de 20 a 52, 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, em cada viagem, 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;
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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, as despesas foram consideradas na descrição do cheque de origem, motivando o
reembolso, não há que repetir as informações, sob o risco 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 quando dos serviços de
taxi, justificando alguns campos não preenchidos. Esta Entidade orienta 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).
RELATÓRIO V - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA
Relatório com 40 (quarenta) páginas numeradas de 53 a 92, 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 (A = código 33.90.11)
Os cheques referentes ao pagamento da equipe contratada estão listados neste relatório, nas
páginas 53 e 54, totalizando o valor de R$ 61.742,34.
Obrigações patronais (B = 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, em 3 (três) páginas, numeradas
de 55 a 57, totalizando o valor de R$ 32.200,03.
Ressalta-se que as guias de recolhimento do FGTS não são processadas por centro de custo
em virtude do sistema tributário não permitir tal partição, conforme legislação vigente. Daí a
razão de se ter uma única guia totalizando o valor devido. A Assessoria Contábil gera um
relatório com a síntese individual de cada Centro de Custo.
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Diárias de viagem (C = código 33.90.14)
Os cheques referentes à concessão de adiantamentos e reembolsos para despesas de viagem
estão listados neste relatório, em 8 (oito) páginas, numeradas de 58 a 65, totalizando o valor de
R$ 102.673,45, 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 e,
após 25 de junho de 2015, em conformidade com a Deliberação Nº 52/2015 e Deliberação Nº
53/2015, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
Adiantamento a comprovar - ano 2015 (C = 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 66, totalizando
R$ 1.880,00, correspondente aos cheques: 851.249; 851.296; 852.116 e 852.117.
Material de consumo (D = código 33.90.30)
Os cheques para pagamento das despesas de material de consumo estão listados neste
relatório, em 4 (quatro) páginas, numeradas de 67 a 70, totalizando o valor de R$ 16.047,51.
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 na tabela abaixo. Daí a razão da utilização do mesmo documento
bancário (cheque), utilizado para concessão de diárias, para quitação dessas despesas.
Importante esclarecer que algumas outras despesas, embora pertinentes, não foram
apropriadas como Material de consumo, caracterizando-as como aquisição por Outros serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica.
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 apenas do valor do combustível, conforme previsão
normativa.
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Abastecimento em viagens de funcionários da
ABHA
Cheques
851.526; 851.560; 851.585;
851.604; 851.629; 851.659;
851.701; 851.761; 851.772;
851.778; 851.784; 852.786;
851.829; 851.838; 851.854;
851.884; 851.888; 851.920;
851.926; 851.941; 851.945;
851.946; 851.953; 851.954;
852.021; 852.027; 852.035;
852.070; 852.087; 852.100;
852.135; 852.171.

Valor do
Combustível

4.762,72

Abastecimento em viagens de membros do CBH Paranaíba
Cheques

Valor do
Combustível

851.414; 851.540; 851.550; 851.580; 851.594;
851.643; 851.645; 851.656; 851.661; 851.665;
851.675; 851.728; 851.750; 851.751; 851.757;
851.769; 851.770; 851.771; 851.773; 851.774;
851.775; 851.801; 851.808; 851.826; 851.833;
851.890; 851.947; 851.949; 851.950; 851.952;
851.957; 851.958; 851.960; 851.961; 851.962;
851.963; 851.966; 851.967; 851.974; 851.981;
851.998; 852.001; 852.015; 852.026; 852.037;
852.082; 852.102; 852.112; 852.156.

11.284,79

Passagens e despesas com locomoção (E = código 33.90.33)
Os pagamentos de passagens rodoviárias e de outras despesas com locomoção (serviço de
taxi, pedágio e estacionamento) estão relacionados neste relatório, em 14 (quatorze) páginas,
numeradas de 71 a 84 totalizando o valor de R$ 18.907,91.
Deslocamentos em viagens de funcionários da
ABHA
Cheques

851.561; 851.586; 851.587;
851.588; 851.590; 851.604;
851.611; 851.612; 851.727;
851.784; 851.809; 851.813;
851.827; 851.829; 851.852;
852.854; 851.871; 851.884;
851.920; 851.926; 851.940;
851.941; 851.942; 851.945;
851.946; 851.954; 852.021;
852.027; 852.035; 852.067;
852.087; 852.105; 852.171;
852.172.

Deslocamentos em viagens de membros do CBH Paranaíba

Valor

Cheques

Valor

2.608,82

851.441; 851.514; 851.523; 851.524; 851.525;
851.539; 851.540; 851.551; 851.552; 851.593;
851.594; 851.599; 851.600; 851.601; 851.644;
851.646; 851.655; 851.657; 851.660; 851.662;
851.664; 851.714; 851.718; 851.719; 851.722;
851.723; 851.725; 851.726; 851.732; 851.749;
851.750; 851.754; 851.770; 851.774; 851.777;
851.780; 851.801; 851.802; 851.803; 851.810;
851.811; 851.826; 851.833; 851.840; 851.841;
851.853; 851.866; 851.868; 851.869; 851.875;
851.885; 851.887; 851.906; 851.907; 851.927;
851.928; 851.938; 851.944; 851949; 851.950;
851.951; 852.952; 851.957; 851.958; 851.959;
851.960; 851.961; 851.962; 851.967; 851.972;
851.997; 851.988; 852.001; 852.004; 852.014;
852.015; 852.018; 852.022; 852.023; 852.025;
852.026; 852.036; 852.037; 852.061; 852.073;
852.074; 852.076; 852.077; 852.081; 852.082;
852.098; 852.101; 852.102; 852.110; 852.113;
852.129; 852.130; 852.131; 852.158.

16.299,09
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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 no quando acima. De forma análoga, justifica-se a utilização
do mesmo documento bancário (cheque) para quitação dessas despesas.
Algumas despesas correspondentes aos cheques de número 851.725; 851.811 e 852.101
foram efetuadas para aquisição de trechos aéreos, comprovadas nos relatórios de despesas de
viagem, motivadas pela necessidade de alteração durante o percurso, sem tempo hábil para
solicitar à agência de viagem o remanejamento dos trechos aéreos envolvidos.
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica (F = código 33.90.39)
Os cheques referentes aos pagamentos dessas despesas, caracterizadas como Outros
serviços de terceiros - Pessoa Jurídica, estão demonstrados neste relatório, em 7 (sete)
páginas, numeradas de 85 a 91, totalizando o valor de R$ 461.118,79.
Importante registrar que os gastos realizados com recursos do Caixa Fixo, no valor de R$
636,12, 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$
17.290,00, correspondente aos cheques de número 851.497; 851.498; 851.534; 851.535;
851.572; 851.573; 851.628; 851.637; 851.673; 851.674; 851.744; 851.745; 851.804; 851.805;
851.862; 851.863; 851.912; 851.921; 851.976; 851.977; 852.042; 852.058; 852.136; 852.137;
852.163 e 852.164.
Quanto à Consultoria Jurídica, o total pago foi de R$ 12.000,00, correspondente aos cheques
851.511; 851.517; 851.546; 851.563; 851.607; 851.651; 851.715; 851.760; 851.824; 851.873;
851.931; 852.059; 852.069 e 852.169.
Equipamentos e material permanente (G = código 33.90.52)
Os pagamentos referentes à aquisição de material permanente estão listados neste relatório,
na página 92, totalizando o valor de R$ 3.277,00.
Registra-se que os bens adquiridos com recursos do Contrato de Gestão em análise estão
patrimoniados, constando devidamente no Inventário de Bens desta Delegatária.
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2.2 - REGISTROS DA CONTABILIDADE
Os lançamentos contábeis são feitos pelo Regime de Competência, sendo os demonstrativos
contábeis e financeiros do exercício social 2015, 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.
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.
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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: 2015

RECEITA

Saldo anterior transportado (31.12.2014)

397.497,92

Repasse - 4ª parcela

420.000,00

Rendimentos de aplicação financeira

24.503,52

Outras movimentações

5.366,49

Subtotal

847.367,93

Despesas operacionais e administrativas

695.967,03

Tributação de rendimentos e tarifas bancárias

7.601,51

Outras movimentações

1.880,00

DESPESA

Subtotal

705.448,54

SALDO FINAL (31.12.2015)

141.919,39

3.2 - EXTRATO POR NATUREZA DE DESPESA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS CONFORME A NATUREZA DE GASTO
Ano referência: 2015
NATUREZA DA DESPESA

TOTAL (R$)

Vencimento - Pessoal Civil

61.742,34

Obrigações patronais

32.200,03

Diárias

102.673,45

Material de consumo

16.047,51

Passagens e despesas com locomoção

18.907,91

Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

461.118,79

Equipamentos e material permanente

3.277,00

Outras despesas (adiantamento a comprovar, tarifas e tributos)

9.481,51

TOTAL GERAL

705.448,54
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3.3 - EXTRATO POR FINALIDADE DAS AÇÕES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A FINALIDADE DAS AÇÕES
Ano referência: 2015
FINALIDADE

TOTAL (R$)

Atividades do CBH Paranaíba

187.698,21

Empresa de Comunicação

104.763,84

Plano de Comunicação

34.896,08

Custeio administrativo da Entidade Delegatária

336.041,90

Consultoria e Assessoria

29.290,00

Equipamentos e material permanente

3.277,00

Outras despesas (adiantamento a comprovar, tarifas e tributos)

9.481,51

TOTAL GERAL

705.448,54

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.
Este documento retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, lembrando que os
documentos comprobatórios encontram-se à disposição para os procedimentos de controle.
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, 12 de fevereiro de 2016.

Ronaldo Brandão Barbosa
Gerente Administrativo-Financeiro

ORIGINAL ASSINADO
José Luiz dos Santos
Assessoria Contábil

DE ACORDO: 12 de fevereiro de 2016.
ORIGINAL ASSINADO
PÉTULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Consultoria Jurídica
Rogério Milani Zanzarini

Sérgio Gustavo Rezende Leal
Diretor Presidente

