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PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012
CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012
PERÍODO MARÇO - DEZEMBRO / 2012

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 março-dezembro/2012, 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), em conformidade com a Lei Federal Nº
9.433/1997, exercendo a função de Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba (CBH Paranaíba).

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, está prevista a transferência do valor total de
R$ 1.135.000,00 (um milhão e cento e trinta e cinco mil reais), distribuídos em duas
parcelas, conforme disposto na Cláusula Quinta do Contrato de Gestão.
Para o exercício financeiro 2012, houve repasse da ANA para esta Entidade do valor de
R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), efetuado em 05 de abril, correspondente
à primeira parcela, cuja comprovação da aplicação é objeto deste documento.
A transferência do referido montante, pela ANA, tem a seguinte identificação na origem:
Funcional Programática: 18.544.2026.4980.0001
Programa: 2026
Ação: 4980.0001
Fonte: 0183
Natureza da Despesa: 33.50.39
Valor: R$ 660.000,00
Nota de empenho: 2012NE000152, de 24 de janeiro de 2012, no valor de R$
660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).
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
2012, como resultado da devida aplicação do recurso transferido para o desempenho das
atividades previstas no Programa de Trabalho.
Estão aqui apresentados os relatórios da prestação de contas ordinária desta Entidade. Na
sequência, estão dispostos os demonstrativos de natureza contábil e financeira, de
responsabilidade da Assessoria Contábil, também signatária deste documento, além dos
pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração desta Delegatária.

2.1 - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS
Para cumprimento do Contrato de Gestão Nº 006/ANA/2012, toda movimentação bancária foi
realizada junto à seguinte instituição financeira oficial:
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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; e
Relatório V - Execução física e financeira.
Ressalta-se que para controle interno desta Delegatária, todas as despesas realizadas foram
classificadas por Natureza de Despesa, em conformidade com os critérios de classificação da
despesa pública. O documento “Classificação Econômica da Despesa”, publicado pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, de Minas Gerais, atualizado em janeiro do
presente ano, está disponível, no seguinte endereço:
http://www.planejamento.mg.gov.br/images/documentos/loa_lei_orcamentaria_anual/formulario
s/classificador_da_despesa_atualizado_em_31-01-2013.pdf.

RELATÓRIO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Documento que informa a posição financeira da conta bancária ao término do exercício 2012,
traduzida pelos saldos da conta corrente e das aplicações financeiras, cujos valores serão
transportados para o exercício financeiro 2013. Registra-se que nenhuma informação adicional
é digna de nota.
Nas páginas seguintes à do relatório, são apresentados os 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.
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No sentido de maior esclarecimento sobre as informações processadas para a consistência
dos valores, algumas considerações são feitas a seguir:
Caracterização da receita
Repasse de recursos
A transferência do valor da primeira parcela do Contrato de Gestão foi efetuada em
05.04.2012, data em que se deu o início das operações para cumprimento das atividades
previstas.
Rendimento de aplicação financeira
Atendendo disposições legais e normativas, procedeu-se a aplicação financeira do valor
transferido, sendo que, com base na previsão dos desembolsos, grande parte do valor foi
aplicada em caderneta de poupança e, uma pequena parcela foi aplicada em outro fundo de
investimento de curto prazo, para liquidação das despesas da rotina operacional.
Depósito indevido
Na conferência da movimentação da conta movimento, verificou-se, em 18.09.2012, um crédito
no valor de R$ 25,70 (vinte e cinco reais e setenta centavos), efetuado inadvertidamente
quando da prestação de contas do adiantamento de viagem correspondente ao cheque de
número 850.117.
O referido crédito está aqui considerado como Receita, por estar caracterizada uma entrada de
valores na conta corrente proveniente de outra fonte de recursos. Tratando-se de depósito
indevido por erro involuntário, a devolução do valor será processada oportunamente.
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.
Adicionalmente, ressalta-se que os pagamentos estão devidamente comprovados através dos
documentos fiscais correspondentes; conforme já mencionado, tais pagamentos foram
classificados por natureza de despesa.
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Tarifas bancárias
Registrou-se o lançamento de desembolso com tarifas e/ou outras despesas bancárias, sendo
que parte dessas tarifas, 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.
Por entendimento com o Banco do Brasil, ficou acordada a isenção de pagamento dessas
despesas, motivando o seu estorno, o que pode ser comprovado pelo extrato bancário. De fato,
a instituição financeira procedeu à operação de estorno, em 28.12.2012, observando que
inadvertidamente somente parte da despesa foi devolvida. Restou o compromisso de que o
restante seria estornado posteriormente.
Ressalta-se que as despesas cobradas compulsoriamente por força da determinação do Banco
Central não serão devolvidas.
Saldo a transportar
Valor que corresponde à somatória dos saldos, em 31.12.2012, da conta movimento e das
contas de aplicação financeira, lembrando que tais valores serão transportados para o
exercício financeiro seguinte.
Total das despesas
Verifica-se uma diferença a maior não apurada de R$ 1,14 (um real e quatorze centavos) em
relação à totalização da receita. Trata-se de valor não identificado quando da totalização das
despesas e, por não representar diferença significativa, entende-se, salvo melhor interpretação,
não prejudicar a consolidação das contas aqui apresentadas.

RELATÓRIO III - SÍNTESE DA ENTRADA E SAÍDA DE VALORES
Documento que retrata todas as informações do relatório anterior, sendo apresentado em outra
formatação.
RELATÓRIO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Relatório que consiste em 19 (dezenove) páginas (identificadas de “a” a “s”) e que registra os
pagamentos efetuados, através da identificação dos cheques emitidos e a correspondente
caracterização da despesa, sendo importante ressaltar as seguintes considerações:
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•

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

•

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.

RELATÓRIO V - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
Documento de controle desta Entidade, que procura estabelecer a partição das despesas entre
os indicadores do Programa de Trabalho, anexo do Contrato de Gestão, além dos gastos
apropriados para custeio dos serviços de Secretaria Executiva.
Ressalta-se que não houve rígida preocupação na classificação apresentada, servindo o
relatório apenas para simples referência de valores despendidos para cada indicador. Ademais,
pode haver, não obstante, diferente interpretação quanto aos critérios de classificação.
2.2 - REGISTROS DA CONTABILIDADE
A prática contábil adotada é pelo Regime de Competência, sendo os demonstrativos contábeis
e financeiros, do exercício social 2012, elaborados em conformidade com a Lei Federal Nº
6.404/1976 e respeitando os critérios do Conselho Federal de Contabilidade.
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.
Algumas considerações sobre os registros da contabilidade:
•

os bens do Ativo Imobilizado foram avaliados pelo custo de aquisição;

•

o Passivo Circulante é pouco representativo, haja vista que os compromissos
financeiros são quase sempre satisfeitos no ato da entrega do produto ou serviço
contratado;

•

o Passivo Não Circulante refere-se a valores recebidos e não realizados, sendo previsto
para o ano seguinte;
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•

não foi considerado Superávit do exercício financeiro. O saldo final a transportar está
registrado no Passivo Não Circulante, conforme acima descrito.

•

as Despesas apresentadas são os gastos realizados para a execução do objeto
contratual.

.
3 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA
Faz-se necessário registrar que o procedimento de prestação das contas passou por recente
revisão, tendo havido pequenas alterações, o que significa que as informações consignadas no
Relatório de Gestão, encaminhado à Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos
Hídricos (SAG/ANA) em 30 de janeiro de 2012, devem ser substituídas.
Dessa forma, está aqui demonstrada, devidamente revisada, a movimentação dos recursos
financeiros repassados pelo Órgão Gestor, 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: 2012

RECEITA

DESPESA

Repasse

660.000,00

Rendimento de aplicação financeira

17.159,39

Outras movimentações (depósito indevido)

25,70

Subtotal

677.185,09

Operacional - diferença apurada (1,14)

325.493,44

Outras movimentações (tarifas bancárias)

457,86

Subtotal

325.951,30

SALDO FINAL

351.233,79

Página 11/46

3.2 - EXTRATO POR NATUREZA DE DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A NATUREZA DE GASTO
Ano referência: 2012
NATUREZA DA DESPESA

TOTAL (R$)

Vencimento - Pessoal Civil

25.108,92

Obrigações patronais

11.619,32

Diárias

38.715,20

Material de consumo

7.466,36

Passagens e despesas com locomoção

2.055,06

Outros serviços de terceiros - Pessoa Física

18,00

Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

225.431,03

Equipamentos e material permanente

15.080,69

TOTAL GERAL

325.494,58

3.3 - EXTRATO POR FINALIDADE DAS AÇÕES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A FINALIDADE DAS AÇÕES
Ano referência: 2012
FINALIDADE

TOTAL (R$)

Viabilização de reuniões

53.405,32

Processo eleitoral

180.018,46

Custeio administrativo

76.990,11

Equipamentos

15.080,69
TOTAL GERAL

325.494,58

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a Prestação de Contas referente à primeira parcela transferida 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.
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Este documento retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, ressaltando que os
documentos comprobatórios encontram-se à disposição na sede desta Associação, em
Araguari - MG.
Para efeito complementar, esta Delegatária através de processo devidamente instruído,
procedeu à contratação de Auditoria Independente, sendo seus trabalhos desenvolvidos no
período entre 23 e 24 de janeiro, em Araguari - MG. A empresa contratada foi a Castro, Serra e
Nirdo Auditores Independentes (CNPJ: 17.275.579/0001-06), com sede em Belo Horizonte MG, cujo Relatório e Parecer sobre o Exame das Demonstrações Financeiras estão
disponíveis para eventual consulta.
Como informação final, registra-se que os trabalhos de Auditoria Interna da ANA, na sede
desta Entidade, foram realizados entre os dias 4 e 6 de fevereiro do corrente ano. As
orientações preliminares já recebidas deverão oportunamente ser consideradas.

Araguari - MG, 15 de fevereiro de 2013.

Ronaldo Brandão Barbosa
Diretor Presidente Interino

DE ACORDO:
Data: 15/02/2013
PÉTULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

João Batista de Lima Neto
Assessoria Contábil

