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Parecer Administrativo nº 001/2013 

 

Objeto: Realizar análise dos relatórios de repasse do Convênio nº 001/2004 de Gestão 

Compartilhada entre a CASAN e o Município de Indaial. 

Solicitante: Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente de Indaial - SESAN. 

Interessados: CASAN, SESAN e o Município de Indaial. 

 

Relatório: 

 

Este Departamento Administrativo, solicitado, procedeu à análise dos relatórios 

encaminhados pelo município de Indaial que apresenta a composição dos gastos da Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, cujo resultado positivo apresentado ao final de 

cada mês serve de base para o repasse de 50% (cinquenta por cento) dos valores ao Fundo 

Municipal de Saneamento Ambiental – FUNSAN, criado para aplicação de recursos a estas 

duas atividades municipais: Saneamento e Meio Ambiente.  

 

A parte interessada enviou dois tipos de relatórios: gestão compartilhada e mensal 

fechado, nos períodos de 07/2009 a 06/2012. O primeiro relatório (gestão compartilhada) foi 

analisado com melhor precisão haja vista sua quantidade fornecida, já o segundo (mensal 

fechado) enviado de forma escassa ficou prejudicado.  

 

Para entendimento, esta Agência enviou questionamento a Secretaria de Saneamento 

de Indaial – SESAN através do Oficio nº 005/2013 em 18/01/2013, acerca de qual dos dois 

relatórios serviria de base para sua análise, bem como solicitou o envio de relatórios faltantes 

dentro do período apurado, além de outros questionamentos sobre o detalhamento das contas, 

valores expressos negativos e incidência de ICMS. Tais questionamentos foram remetidos a 

CASAN pela SESAN. 

 

Após reposta recebida pelo município em 03/04/2013 pelo Ofício SESAM 027/13, 

continuou-se a análise por parte desta Agência. Abaixo apresentamos tabela de resumo das 
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despesas da CASAN sediada no município de Indaial com base no relatório de Gestão 

compartilhada.  

 

Desta forma, os dados apresentados serviram para apuração da média/mês entre os 

anos de 2009 a 2012, pois as informações de 2009 foram somente do segundo semestre e 

dezembro 2012 somente o primeiro semestre. Portanto adotou-se o crescimento médio/mês dos 

anos acima dos grupos de despesas: pessoal, material, serviços de terceiros, gerais, 

depreciações e financeira. 

 

Quadro 1 – Evolução média/mês dos grupos de despesas da CASAN/Indaial (2009-2012). 

Resumo das Despesas me/2009 me/2010 
Variação 

% me/2011 
Variação 

% me/2012 
Variação 

% 
Var me 

% 

Despesas de Pessoal     109.064,14  
       

100.062,71  
             

(8,25) 
   

133.878,79  
             

33,79     163.683,63  
           

22,26  
                 

15,93  

Despesas de Material 
       

17.235,87  
         

38.573,13  
           

123,80  
     

39.923,93  
                

3,50       45.116,09  
           

13,01  
                 

46,77  

Serviços de Terceiros 
       

38.752,68  
         

80.722,98  
           

108,30  
     

95.287,81  
             

18,04     112.942,74  
           

18,53  
                 

48,29  

Despesa Gerais 
       

91.692,39  
         

86.178,73  
             

(6,01) 
     

86.981,26  
                

0,93       94.596,47  
             

8,76  
                   

1,22  

Depreciações, 
Provisões e 
Amortizações 

       
22.119,07  

         
23.089,81  

                
4,39  

     
16.495,93  

           
(28,56)      24.387,88  

           
47,84  

                   
7,89  

Despesas Financeiras 
       

17.720,72  
       

246.170,43  
       

1.289,17  
     

83.302,51  
           

(66,16)    131.978,06  
           

58,43  
              

427,15  

         TOTAL DE 
ARRECADAÇÃO     732.173,64  

       
794.829,84  

                
8,56  

   
872.410,39  

                
9,76     990.370,27  

           
13,52  

                 
10,61  

Fonte: AGIR (2013). 

 

Pode-se observar numa análise horizontal que a despesa de pessoal sofreu um 

acréscimo nos últimos dois anos, com elevação em 2011 de 33,79% em relação ao ano anterior 

e para 2012 em 22,26% de variação. Estes percentuais não acompanham o ritmo de 

crescimento que a receita vem apresentando de 9,76% e 13,52% respectivamente. É uma 

situação que deve ser acompanhada de perto pelo setor responsável da Gestão Compartilhada 

apresentando os motivos desta elevação.  

 

A despesa que mais variação apresentou foi a despesa financeira (conforme tabela 

acima), sua variação média foi de 427% entre os anos 2009 a 2012 e, é nesta despesa que 
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ocorrem as provisões para sentença cíveis e trabalhistas. Neste sentido fica prejudica uma 

avaliação maior, haja vista, que as referidas provisões não apresentam detalhamento e suas 

ocorrências podem ter ocorrido em outras competências do contrato. Ainda, identifica-se que 

estas provisões são classificadas como despesas e não custos, resultantes de gestão da entidade. 

Caberia um detalhamento maior e uma discussão sobre sua inclusão nos cálculos. 

  

Quanto às despesas com materiais informadas através do ofício acima citado, que são 

lançadas a partir do lançamento contábil e não da sua efetiva utilização, nesta forma de 

controle fica prejudicada a análise de custos, pois ocorrem muitas oscilações nos lançamentos.  

 

A seguir apresentamos a composição dos gastos dos grupos de despesas (pessoal, 

materiais, serviços de terceiros, despesas gerais, depreciações e despesas financeiras) numa 

análise horizontal das médias por mês em relação aos anos de 2009 a 2012, ou seja, quanto 

cada grupo de despesa impactou no total dos gastos. Igualmente, ao lado apresentamos um 

gráfico de pizza, que melhor visualiza a composição das partes percentualmente. 

 

Resumo das 
Despesas 

me/2009 
Anal. 
Horiz 

Despesas de Pessoal 109.064,14  36,77% 

Despesas de 
Material 

  17.235,87  5,81% 

Serviços de Terceiros   38.752,68  13,07% 

Despesa Gerais   91.692,39  30,92% 

Depreciações, 
Provisões e 
Amortizações 

  22.119,07  7,46% 

Despesas Financeiras   17.720,72  5,97% 

Total da Despesa 296.584,86  100% 

 

Neste período a média/mês do ano de 2009 apresentou um total de R$ 296.585,00 com 

a despesa de pessoal participando com 37% e as despesas gerais com 31%, já as despesas 

financeiras ficaram com 6%. 
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Abaixo apresentamos gráfico do exercício 2010 com a composição dos grupos de 

gastos em percentual obedecendo ao mesmo critério do anterior.  

 

Resumo das Despesas me/2010 
Anal. 
Horiz 

Despesas de Pessoal 100.062,71 17,41% 

Despesas de Material   38.573,13  6,71% 

Serviços de Terceiros   80.722,98  14,04% 

Despesa Gerais   86.178,73  14,99% 

Depreciações, 
Provisões e 
Amortizações 

23.089,81  4,02% 

Despesas Financeiras 246.170,43  42,83% 

Total da Despesa 574.797,79  100% 

 

Neste período a participação dos grupos foi alterada, com mais de 42% as despesas 

financeiras foram as que mais impactaram, seguida pelas despesas de pessoal com 17,4 %, 

gerais e terceiros com pouco mais de 14% cada, uma. 

 

Apresentamos abaixo a tabela de composição de gastos de 2011 com o respectivo 

gráfico que a melhor representa. 

 

Resumo das 
Despesas 

me/2011 
Anal. 
Horiz 

Despesas de Pessoal 133.878,79  29,37% 

Despesas de Material   39.923,93  8,76% 

Serviços de Terceiros   95.287,81  20,90% 

Despesa Gerais   86.981,26  19,08% 

Depreciações, 
Provisões e 
Amortizações 

  16.495,93  3,62% 

Despesas Financeiras   83.302,51  18,27% 

Total da Despesa 455.870,22  100% 
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O exercício de 2011 apresentou sua média/mês com 29,4% de despesa de pessoal, 

21% de despesas de terceiros e despesas gerais com 19%, seguida das despesas financeiras 

com 18,3%. 

 

Por último, apesentamos tabela e gráfico da composição dos gastos da média/mês 

apurada no exercício 2012. 

 

Resumo das 
Despesas 

me/2012 
Anal. 
Horiz 

Despesas de Pessoal 163.683,63  28,58% 

Despesas Financeiras 131.978,06  23,04% 

Serviços de Terceiros 112.942,74  19,72% 

Despesa Gerais   94.596,47  16,52% 

Despesas de Material   45.116,09  7,88% 

Depreciações, 
Provisões e 
Amortizações 

  24.387,88  4,26% 

Total da Despesa 572.704,87  100% 

 

Nota-se que os gastos de pessoal ficaram em 28,6%, enquanto que as despesas 

financeiras em 23%, seguida pelos serviços de terceiro com 19,8%.  

 

Diante do exposto, verifica-se que as despesas financeiras apresentaram grande 

participação na composição dos gastos, causando com isso redução das sobras. Cabe, portanto, 

uma discussão em cima deste item para melhores esclarecimentos quanto ao seu detalhamento, 

eficácia, incidência ou não na base dos gastos.  

  

Recomenda-se ainda neste processo melhor detalhamento das regras quanto a 

composição dos gastos, o que pode figurar e o que não pose ser incluído, embora que as ações 

cíveis e trabalhistas são contingências de gestão, devem ser apreciadas pelas partes pois 

impacta diretamente sobre os resultados. 
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Ainda alerta-se quanto a postura do município acerca deste contrato, que não 

apresentou nenhum questionamento quanto aos valores lançados nas planilhas, recomendamos 

uma análise financeira/contábil antes de ser alocado as despesas e de comum acordo aceitas.  

 

Devem-se investigar minuciosamente as origens em documentos oficiais (notas 

fiscais, holerites, relação de funcionários e etc.) dos lançamentos, ou seja, o que gerou tal 

lançamento, devendo-se questionar a sua competência, quem gerou determinada despesa, de 

qual unidade pertence e etc. Lembrando que todas as ações são públicas e devem ser apreciadas 

de tal forma que gerem clareza, publicidade, legalidade e razoabilidade. 

 

Remeta-se o presente Parecer Administrativo à Diretoria Geral para análise e 

encaminhamento. 

  

Blumenau (SC), em 03 de maio de 2013. 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER 

Agente Administrativo da AGIR 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 

Diretora Administrativa da AGIR 

CRA-SC nº. 6000528 / Reg. Prof. nº. 

1284/SC (Sec. Ex.) 

 


