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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral/ 2020

LEI no. 3.668 de 25 de setembro de 2020.

AUTORIZA A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO DE CASA BRANCA E INS-
TITUI O CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA DE CASA BRANCA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de Casa Branca, Estado de São Pau-
lo, no uso de suas atribuições faz saber que a Câmara Municipal de Casa Branca aprovou e ele 
sancionou e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal do Trabalho de Casa Branca - FMT/Casa Branca, 
para atendimento ao disposto na Lei Federal nº 13.667, de 17 de maio de 2.018, instrumento 
de natureza contábil, com a finalidade de prover recursos para execução das ações e serviços 
e para o apoio técnico relacionados á política municipal de trabalho, emprego e renda, em 
regime de financiamento compartilhado no âmbito do Sistema Nacional de Emprego (SINE)

§ 1º Sem prejuízo de natureza contábil, o Fundo Municipal do Trabalho de Casa Branca, 
constitui-se em instrumento de gestão orçamentária e financeira no qual devem ser alocadas 
as receitas e executadas as despesas afetas á política municipal de trabalho, emprego e renda 
e para o qual serão destinadas as transferências automáticas de recursos no âmbito do SINE.

§ 2º O Fundo Municipal do Trabalho de Casa Branca será vinculado ao Gabinete, o qual 
deverá prestar o apoio técnico e administrativo necessário á gestão do Fundo.

§ 3º O Fundo Municipal do Trabalho será orientado e controlado pelo Conselho Munici-
pal do Trabalho, Emprego e Renda - CMTER/Casa Branca.

CAPÍTULO II
DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO DE 

CASA BRANCA

Art. 2º Constituem recursos do Fundo Municipal do Trabalho de Casa Branca:
I - dotação específica consignada anualmente no orçamento municipal destinada do 

Fundo do Trabalho;
II - os recursos provenientes do Fundo de Ampara ao trabalhador (FAT), conforme Art. 

11, da Lei Federal nº 13.667/2018;
III - os créditos suplementares, especiais e extraordinários que lhe forem destinados;
IV - os saldos de aplicações financeiras dos recursos alocados no Fundo;
V  - o saldo financeiro apurado ao final de casa exercício;
VI - repasses provenientes de convênios firmados com órgãos estaduais, federais e en-

tidades financiadoras nacionais e estrangeiras;
VII - repasses financeiros de convênios e afins, firmados com órgãos e entidades públi-

cas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como as transferências automáticas fundo a 
fundo do Fundo de Amparo ao Trabalhador , nos termos da Lei Federal nº 13.667/2018;

VIII - receitas provenientes da alienação de bens móveis e imóveis do Município de Casa 
Branca, patrimoniados ao Gabinete;

IX - doações, auxílios contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;
X - produto da arrecadação de multas provenientes de sentenças judiciais, juros de 

mora e amortizações conforme destinação própria;
XI - recursos retidos em instituições financeiras sem destinação própria ou repasse;
XII - outros recursos que lhe forem destinados.
§ 1º Os recursos financeiros destinados ao Fundo Municipal do Trabalho de Casa Branca 

serão depositados, obrigatoriamente, em conta especial de titularidade do Fundo, mantida 
em agência de estabelecimento bancário oficial, e movimentados pelo Gabinete do Executivo 
, com a devida fiscalização do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Casa 
Branca (CMTER).

§ 2º Os recursos de responsabilidade do município, destinados ao Fundo Municipal do 

Trabalho de Casa Branca serão a ele repassados automaticamente, á medida que forem sendo 
constituídas as receitas, e serão depositados obrigatoriamente em conta especial, a ser man-
tida em agência de estabelecimento bancário oficial federal.

§ 3º O saldo financeiro do Fundo Municipal do Trabalho apurado através do balanço 
anual geral, será transferido automaticamente á conta deste Fundo para utilização no exer-
cício seguinte.

§ 4º O orçamento do Fundo Municipal do Trabalho de Casa Branca integrará o Orçamen-
to Geral do Município, em unidade orçamentária própria do fundo, nos termos da legislação 
vigente.

CAPÍTULO III
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO DE CASA BRANCA

Art. 3º A aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Trabalho de Casa Branca obede-
cerá a finalidade a que se destina, contemplando:

I - financiamento do Sistema Nacional de Emprego - SINE, organização, implementação, 
manutenção, modernização e gestão da rede de atendimento do SINE no município de Casa 
Branca;

II - financiamento total ou parcial de programas, projetos, ações e atividades previstos 
no Plano Municipal de Ações e Serviços, pactuados no âmbito do SINE;

III - fomento ao trabalho, emprego e renda, por meio das ações previstas no Artigo 92 da 
Lei federal nº 13.667/2018, sem prejuízo de outras que lhes sejam atribuídas pelo CODEFAT;

IV - pagamento de despesas com o funcionamento do Conselho Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda de Casa Branca (CMTER), envolvendo custeio, manutenção e pagamento das 
despesas conexas aos objetivos do Fundo, exceto as de pessoal;

V - pagamento pela prestação de serviços ás entidades conveniadas, públicas ou priva-
das, para execução de programa e projetos específicos na área do trabalho;

VI - pagamento de subsídio á pessoa física beneficiária de programa ou projeto da polí-
tica pública de trabalho, emprego e renda;

VII - aquisição de material permanente e de consumo e de insumos e serviços necessá-
rios ao desenvolvimento dos programas e projetos;

VIII - construção, reforma, ampliação, aquisição, ou locação de imóveis para prestação 
de serviços de atendimento ao trabalhador;

IX - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle das ações e serviços no âmbito da política municipal de trabalho, 
emprego e renda;

X - custeio, manutenção e pagamento das despesas conexas aos objetos do Fundo, no 
desenvolvimento de ações, serviços, programas afetos ao SINE.

Parágrafo Único - A aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e 
Renda, respeita a sua destinação para as finalidades estabelecidas neste artigo.

Art. 4º Por meio do Fundo Municipal do Trabalho de Casa Branca, o Município poderá 
receber repasses financeiros do Fundo de Trabalho do Estado, mediante transferências au-
tomáticas fundo a fundo, e de outras instituições por meio de convênios ou instrumentos 
similares, atendendo a critérios e condições aprovados pelo Conselho Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda de Casa Branca (CMTER).

Parágrafo Único - Para receber transferência de recursos do FAT, o Município deverá 
comprovar a destinação orçamentária de recursos próprios para a área do trabalho, por meio 
de dotações consignadas no Fundo Municipal do Trabalho de Casa Branca.

CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO DE CASA BRANCA

Art. 5º O Fundo Municipal do Trabalho de Casa Branca será administrado pelo Gabinete 
do Executivo.

§ 1º O ordenador de despesas do Fundo Municipal do Trabalho de Casa Branca será o 
dirigente do órgão de que trata o caput deste artigo, com competência para:

I - efetuar os pagamentos e transferências dos recursos, através da emissão de empe-
nhos, guias de recolhimento, ordens de pagamento;

II - submeter á apreciação do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de 
Casa Branca suas contas e relatórios de gestão que comprovem a execução das ações;

III - estimular a efetivação das receitas a que se refere o Art. 2º desta Lei.
§ 2° As atribuições previstas nos incisos integrantes deste artigo poderão ser delegadas 

por motivo de ausência ou impedimento.

Art. 6º  O Gabinete do Executivo prestará contas trimestral e anualmente ao Conselho 
Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Casa Branca, sem prejuízo da demonstração da 
execução das ações ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.
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§ 1º Sem prejuízo do acompanhamento, controle e fiscalização exercidos pelo Conselho 
Municipal de Trabalho, Emprego e Renda de Casa Branca, caberá ao órgão responsável pela 
administração do Fundo Municipal do trabalho acompanhar a conformidade da aplicação dos 
recursos transferidos automaticamente á esfera municipal, podendo requisitar informações 
referentes á aplicação dos recursos transferidos, para fins de análise e acompanhamento de 
sua utilização.

§ 2º A contabilidade do Fundo deve ser realizada utilizando a identidade individualiza-
da dos recursos na escrituração das contas públicas.

§ 3º A forma de comprovação da devida execução dos recursos transferidos pela sis-
temática fundo a fundo poderá utilizar sistemas informatizados, sendo que seu formato e 
metodologia deverão ser estabelecidos em regulamento.

§ 4º Caberá ao Município zelar pela correta utilização dos recursos de seu Fundo Mu-
nicipal de Trabalho, bem como pelo controle e acompanhamento dos programas, projetos, 
benefícios, ações e serviços vinculados ao SINE, independentemente das ações do órgão re-
passador dos recursos e pela declaração anual ao ente responsável pela transferência auto-
mática, conforme estabelecido no § 3º deste artigo.

CAPÍTULO V
DA INSTITUIÇÃO, COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, 

EMPREGO E RENDA DE CASA BRANCA CMTER

Art. 7º Fica instituído o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Casa 
Branca, vinculado a Gabinete do Executivo composto por representantes de trabalhadores, 
empregadores e governo, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Municipal, observada a 
regulamentação do CODEFAT.

§ 1º O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Casa Branca será composto 
por 09 (nove) membros titulares e respectivos suplentes, conforme abaixo relacionados:

I - três representantes do Poder Público;
II - três representantes dos Trabalhadores;
III - três representantes dos Empregadores.
§ 2º Os representantes titulares e suplentes dos trabalhadores e dos empregadores se-

rão indicados pelas respectivas organizações
§ 3º O mandato de cada representante será de 03 (três) anos, permitindo uma recondu-

ção, observando o § 1º deste Artigo.
§ 4º As atividades desenvolvidas pelos membros titulares ou suplentes serão isentas de 

qualquer remuneração, pagamento, vantagens ou benefícios, sendo consideradas de relevan-
te interesse público.

§ 5º Perderá o mandato, por deliberação do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego 
e Renda, o representante que, injustificadamente não comparecer a 03 (três) reuniões conse-
cutivas ou a cinco intercaladas.

§ 6º Na hipótese prevista no § 5º deste artigo e nos casos de renúncia, licença consen-
tida e morte, caberá á organização indicar um povo representante, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias.

§ 7º As organizações poderão substituir, a qualquer momento seus representantes.
§ 8º O Conselho do Trabalho, Emprego e Renda de Casa Branca será constituído dos 

seguintes órgãos:
I - Presidência;
II - Colegiado;
III - Secretaria Executiva.

Art. 8º Compete ao Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Casa Branca, 
gerir o Fundo Municipal do Trabalho de Casa Branca e exercer as seguintes atribuições:

I - deliberar e definir acerca da Política Municipal de Trabalho e Renda, em consonância 
com a Política Nacional de Trabalho, Emprego e Renda;

II - apreciar e aprovar o plano de ações e serviços do SINE, na forma estabelecida pelo 
FAT, bem como a proposta orçamentária da política pública de trabalho, emprego e renda, e 
suas alterações, a ser encaminhada pela Chefia do Executivo.

III - acompanhar, controlar e fiscalizar a execução da Política Municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda, conforma normas e regulamentos estabelecidos pelo FAT e pelo Ministério 
do Trabalho, Coordenador Nacional do SINE;

IV - orientar e controlar o respectivo Fundo Municipal do Trabalho, incluindo sua gestão 
patrimonial, envolvendo a recuperação de créditos e a alienação de bens e direito;

V - aprovar seu Regimento Interno, observando-se os critérios da Resolução CODEFAT 
que trata do funcionamento dos conselhos;

VI - exercer a fiscalização dos recursos financeiros destinados ao SINE depositados em 
conta especial de titularidade do Fundo Municipal do Trabalho de Casa Branca;

VII - apreciar e aprovar relatório de gestão anual que comprove a execução das ações 
relativo á utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos do trabalho das 

esferas de governo que aderirem ao SINE;
VIII - aprovar a prestação de contas anual do Fundo Municipal do Trabalho de Casa 

Branca;
IX - decidir sobre sua própria organização, elaborando seu Regimento Interno;
X - baixar normas complementares necessárias á gestão do Fundo Municipal do Traba-

lho;
XI - deliberar sobre outros assuntos de interesse do Fundo Municipal do Trabalho;

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de até 90 (noventa) dias a 
contar de sua publicação.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 25 de setembro de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.722 de 30 de setembro de 2020.
 
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente da 

Prefeitura do Município de Casa Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de Casa Branca, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 4.320/64, 
e em cumprimento ao inciso I do art. 9º da Lei Municipal 3.629/2019,

   R E S O L V E :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 310.000,00 (tre-
zentos e dez mil reais) na seguinte dotação do orçamento, 02.16.1030100172.024.339039/192 
– Outros Serviços Terceiros - PJ.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá como fonte de recurso anulação 
parcial das dotações do orçamento:

- 02.16.1030100172.024.339030/189 – Mat. Consumo       –R$150.000,00
- 02.16.1030100172.024.339011/198 – Venc e Vantagens -R$  80.000,00
- 02.16.1030100172.024.339016/199 – Out Desp Variaveis  –R$  80.000,00

Artigo 3º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 
95.300,00 (noventa e cinco mil e trezentos reais) na seguinte dotação do orçamento, 
02.16.1030100172.024.339039/192 – Outros Serviços Terceiros - PJ.

Artigo 4º - O crédito adicional aberto no artigo 3º terá como fonte de recurso excesso 
de arrecadação da rubrica 1.7.1.8.04.61.00.00/86 – Outras Transferências Recursos SUS – Co-
vid Federal

Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.                         
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 30 de setembro de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.723 de 30 de setembro de 2020.
 
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suple-

mentar no orçamento vigente da Prefeitura do Município 
de Casa Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município 
de Casa Branca, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei 
nº 4.320/64, e em cumprimento ao art. 8º da Lei Municipal 
3.629/2019,

   R E S O L V E :

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) na dotação 
do orçamento vigente 02.17.0824400192.027.339039/138 – 
Outros Serviços de Terceiros - PJ.

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso o proveniente de anulação parcial da 
dotação 0210.1236100102.015.339039/65 – Outros Serviços 
de Terceiros - PJ.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

                         
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 30 de setembro de 

2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato do Contrato nº 112/20

Contratada: ATLANTICO SERVIÇOS TÉCNICOS SUBMARI-
NOS LTDA. CNPJ 09.537.022/0001-60.

Objeto:  alienação  imóveis integrante do patrimô-
nio público municipal: Matrícula nº 17.397 
e Matrícula nº 17.398. 

A ser pago da seguinte forma: 
 Sinal de 5% já efetuado no valor de R$ 

8.660,00 (oito mil oitocentos e sessenta 
reais), e o restante de 164.540,00 (cento e 
sessenta e quatro mil quinhentos e quaren-
ta reais)  em 24 (vinte e quatro vezes) con-
forme item  6.1.4 do edital Concorrência 
Pública n°02/2020-Processo n° 434/2020.

Casa Branca,01.10.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato do Contrato nº 119/20.

Contratada: GIASSI E GIASSI . 
 CNPJ:07.858.618/0001-36.  
Objeto:  Contratação de serviços para execução de 

trincheira drenante de gás metano no Ater-
ro Sanitário Municipal de Casa Branca, com 
fornecimento de equipamentos e mão de 
obra . 

 O valor total  do presente Contrato é de R$ 
439.464,00 (quatrocentos e trinta e nove 
mil  quatrocentos e sessenta e quatro re-
ais).

Prazo:  30 dias.

Casa Branca,28.09.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato do Contrato nº 121/20.

Contratada: JTR CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI  
inscrita no CNPJ sob nº26.684.406/0001-24.

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 
RUA FRANCISCO DOBIES – JARDIM BOA ES-
PERANÇA, neste Município. 

 O valor total  do presente Contrato é de R$ 
463.874.84 (quatrocentos e sessenta e três 
mil oitocentos e setenta e quatro reais e oi-
tenta e quatro centavos).

Prazo:  03 meses.

Casa Branca,16.09.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO

Contrato n° 03/2019 – Termo Aditivo 01/2020

Contratante:  Câmara Municipal de Casa Branca, Estado 
de São Paulo

 CNPJ 67.997.981/0001-64
Contratada:  Grifon Brasil Assessoria Ltda. EPP
 CNPJ/MF: 21.129.497/0001-12
Objeto:  Prestação de serviços técnicos especializa-

dos em administração pública
Valor:  R$ 3.410,64, em 12 parcelas mensais de 
 R$ 284,22
Prazo:  12 meses, de 3/10/2020 a 2/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

P O R T A R I A Nº 6.732

Revoga a Portaria no. 6.677 de 03 de junho de 2020.

 MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Municí-
pio de Casa Branca - SP, no uso das atribuições legais e de 
conformidade com o Decreto no. 2.719 de 04 de setembro 
de 2020,

CONSIDERANDO, determinação do Governador, João 
Dória, a região DRS de São João da Boa Vista, da qual Casa 
Branca faz parte, avançou para a fase amarela do Plano 
SP de flexibilização de atividades durante a pandemia de 
COVID-19.

CONSIDERANDO, o Decreto no. 2.719 do Executivo 
Municipal baixado em 04 de setembro de 2020,

RESOLVE:
Art. 1º. Fica revogada a Portaria no. 6.677 de 03 de 

junho de 2020, que dispõe sobre a adequação do horário 
de trabalho remoto, para os Servidores Públicos com idade 
igual ou superior a 60 anos. 

Art. 2º. – Os Servidores que se enquadrarem nesta 
determinação, poderão retomar suas atividades a partir de 
28  de setembro de 2020, com o horário habitual de cada 
Departamento. 

Art. 3°.  -   Cabe ao Diretor de Departamento, nos lo-
cais sob sua gestão, garantir a proteção da saúde de seus 
subordinados, bem como a adequada higiene do local de 
trabalho, nos termos definidos pela Vigilância Sanitária lo-
cal.

Registre-se   e   publique-se.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 23 de setembro de 
2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato do Contrato nº 122/20.

Contratada: JTR CONTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI  
inscrita no CNPJ sob nº26.684.406/0001-24.

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
DAS  RUAS: RUA MARIO LAURETTI, RUA 
JOÃO BARBOSA DE CASTRO, RUA JOSÉ RO-
DRIGUES CARVALHEIRO JUNIOR E RUA 13. 
– JARDIM BELA VISTA, neste Município. O 
valor total  do presente Contrato é de R$ 
292.416,43 (duzentos e noventa e dois mil 
quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e 
três centavos).

Prazo:  03 meses.

Casa Branca,02.10.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.724 de 30 de setembro de 2020.
 
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suple-

mentar no orçamento vigente da Prefeitura do Município 
de Casa Branca.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município 
de Casa Branca, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 
4.320/64, e em cumprimento ao inciso I do art. 9º da Lei 
Municipal 3.629/2019,

R E S O L V E :
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar 

no valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) 
nas seguintes dotações do orçamento:

- 02.09.1236500092.013.319013/53 – Obrigações Pa-
tronais -    R$300.000,00

- 02.10.1236100102.015.319011/61 – Venc e Vanta-
gens Fixas -R$290.000,00

- 02.10.1236100102.015.319013/62 – Obrigações Pa-
tronais -    R$  50.000,00

Artigo 2º - O crédito adicional aberto no artigo 1º terá 
como fonte de recurso anulação parcial da dotação do or-
çamento 02.09.1236500092.013.319011/52 – Vencimentos e 
Vantagens - R$640.000,00.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

                         
Prefeitura Municipal de Casa Branca, 30 de setembro de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Departamento Municipal de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLIQUE-SE
Proc. 095/2016 – Rodrigues Bonatti & Cremonesi ltda ME
Rua Cel José Júlio n° 650 – Centro – Casa Branca/SP
Em 21/09/2020, elaborado Termo de Inutilização nº 212
Publique-se.
Proc. 026/2003 – Valéria Ferriolli Marques ME 
Rua Cel José Júlio n° 848 – Centro – Casa Branca/SP
Em 29/09/2020, elaborado Termo de Inutilização nº 213
Publique-se.
Proc. 115/2018 – Drogal Farmacêutica LTDA 
Rua Cel José Júlio n° 661 – Centro – Casa Branca/SP
Em 29/09/2020, elaborado Termo de Inutilização nº 214
Publique-se. 
Proc. 046/2020 - Maria Felisbela Tavares Fernandes
Rua Ipiranga n°256 – Centro – Casa Branca/SP
Em 21/09/20, elaborado AI nº 012/2020 conf. Código Sanitário 
Estadual
Proc. 034/2020 – Luiz Guilherme Sabaine
Lote 47; Quadra P – Centro – Casa Branca/SP
Em 23/09/20, elaborado AI nº 014/2020 conf. Código Sanitário 
Estadual
Proc. 048/2020 – Estac. Com. Serv. Casa Branca Eireli
Rua Cel José Júlio n°525 – Centro – Casa Branca/SP
Em 24/09/20, elaborado AI nº 015/2020 conf. Código Sanitário 
Estadual

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LI-
CENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM / 
SEM EQUIPAMENTO
Proc. 001.0733.000313/10 Contro- Lab Análises Clínicas S/C 
LTDA
Rua André Pio n° 465 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 112/2016 – Pichitelli Loja de Variedades LTDA
Rua Altino Arantes n° 782 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 041/2020 – Evelyn da Silva Brandão
Praça da República n° 188 – Lagoa Branca – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 085/2017 – Catarina Carolina de Souza ME
Rua Cel José Júlio n° 166 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.

Proc. 033/2020 – Valquiria Aparecida da Silva Andrade
Rodovia SP 350 km 245n° 166 – Rural – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 024/2016 – Alessandra Cristina Braçale Arrigoni
Rua André Pio n° 473 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 043/2018 – Cardiocor Clínica Médica C.B. Eireli - ME
Rua Luiz Piza n° 269 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 02/2010 – Daniele Cristina Barzan de Mattos & CIA ltda
Rua Padre Santana n° 92 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 054/2003 – Carlos Francisco Gongora & CIA
Rua Cel José Júlio n° 82 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 018/2016 – Gonçalves & Bagnatori LTDA
Praça Dr. Antonio Barreto n° 60 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Laboratório Sossai LTDA
Rua Altino Arantes n° 672 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 016/2019 – Marin & Paiva Minimercado LTDA-ME
Rua Olímpio José Augusto n° 422 – Parque São Paulo – Casa 
Branca/SP
Publique-se.
Proc. 079/2019 – Supermercado São José de Casa Branca LTDA
Rua Marina Moura n° 398 – Parque São Paulo – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 067/2011 – José Benedito Barroso de Souza & CIA
Rua Familia Magdalena n° 248 – Parque São Paulo – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 040/2010 – Fernando Cesar Sartori ME
Praça João de Souza Coelho n° 197 – Centro – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 067/2013 – Francisco Wagner do Nascimento ME
Avenida da Saudade n° 114 – Nazaré – Casa Branca/SP
Publique-se.
Proc. 081/2017 – Francisco Wagner do Nascimento ME
Avenida Capacete de Aço n° 491 – Nazaré – Casa Branca/SP
Publique-se.

Casa Branca, 05 de OUTUBRO de 2020.

Thaís Ribeiro
COORD. VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2020
DE 7 DE OUTUBRO DE 2020

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CASABRANQUENSE AO 
SENHOR GUILHERME BEDIN FANTE.

O Vereador JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS, Presi-
dente da Câmara Municipal de Casa Branca, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que o Plenário aprova e ele pro-
mulga o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º. Fica concedido ao senhor Guilherme Bedin 
Fante o Título de Cidadão Casa-branquense.

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Câmara Municipal de Casa Branca, 7 de outubro de 2020.

Vereador JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS - Presidente

PROJETO DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS ROBERTO 
RODRIGUES DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato do Contrato nº 124/20.

Contratada: MARCELO EDUARDO GOMES MANGUEI-
RAS -ME  

 CNPJ 01.902.929/0001-79.
Objeto:  Alienação  imóveis integrante do patrimô-

nio público municipal: Matrícula nº 20.487. 
A ser pago da seguinte forma: Sinal de 5% 
já efetuado no valor de R$ 505,00 (quinhen-
tos e cinco reais), e o restante de 9.595,00 
(nove mil quinhentos e noventa e cinco re-
ais)  em 24 (vinte e quatro vezes) conforme 
item  6.1.4 do edital Concorrência Pública 
n°03/2020-Processo n° 443/2020.

Casa Branca,08.10.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA

MENSAGEM 23/2020
Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Casa Branca para o exercício 

financeiro de 2021, e dá outras providências.

CONVITE

O Presidente da Câmara Municipal de Casa Branca 
comunica à população em geral e convida todos a partici-
parem da AUDIÊNCIA PÚBLICA para conhecimento, análise 
e discussão do PROJETO DE LEI do Prefeito Municipal que 
estima a Receita e fixa a Despesa do município de Casa Branca 
para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências, 
que acontecerá no próximo dia 14 de outubro de 2020, quar-
ta-feira, às 14 horas, no Auditório do Legislativo.

Casa Branca, 7 de outubro de 2020.

VEREADOR JOSÉ CLÁUDIO MARTINS DOS REIS – PRESIDENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato do Contrato nº 123/20.

Contratada: IMPLEMASSEY MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
 CNPJ 01.902.929/0001-79.
Objeto:  Alienação imóveis integrante do patrimônio público municipal: Matrícula nº 

20.489 e Matrícula nº 20.490. 
 A ser pago da seguinte forma: Sinal de 5% já efetuado no valor de R$ 3.348,36 

(três mil trezentos e quarenta e oito mil e trinta e seis centavos), e o restante 
de 63.618,84 (sessenta e três mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro 
centavos)  em 24 (vinte e quatro vezes) conforme item  6.1.4 do edital Concor-
rência Pública n°03/2020-Processo n° 443/2020.

Casa Branca,08.10.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESOLUÇÃO N° 008/2020

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA 
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE CASA BRANCA – ARESPCAB E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

A Superintendência da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de 
Casa Branca – ARESPCAB, criada pela Lei Complementar Municipal nº 3.634, de 6 de dezem-
bro de 2019, que instituiu o Regimento Interno da Agência Reguladora de Serviços Público 
do Município de Casa Branca – ARESPCAB, no uso de suas atribuições, e;

Considerando os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, da Le-
galidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Eficiência e da Publicidade;

Considerando a necessidade de uniformizar procedimentos, estabelecer regras claras e 
proporcionar, com isso, vantagens para a ARESPCAB, com procedimentos licitatórios eficazes, 
com escolhas das melhores ofertas à Autarquia;

Considerando, ainda, evitar qualquer prejuízo para a ARESPCAB ou a terceiros; 

RESOLVE:
Art. 1º. Fica criada a Comissão Permanente de Licitação da Agência Reguladora de Ser-

viços Públicos de Casa Branca – ARESPCAB, que tem por finalidade proceder às licitações 
pertinentes a toda compra e contratação de serviços, inclusive de publicidade, compras, alie-
nações e locações.

Art. 2º. Ficam designados os Senhores Servidores da Agência Reguladora de Serviços 
Públicos de Casa Branca, para a Comissão Permanente de Licitações, abaixo relacionados:

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA NUNES (Presidente)
Chefe da Divisão Financeira Administrativa

RG: 21521891-7

JAIR RICARDO BRITO
Chefe da Divisão de Assessoria Jurídica

RG: 25259409-5

RODRIGO DA SILVA BONATTI
Chefe da Divisão Técnica Operacional

RG: 33820691-7
 
Art. 3º. Compete à Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Consti-

tuição Federal e a Lei nº 8.666/93:
I. Conduzir sessões públicas referentes a cada licitação;
II. Processar e julgar licitações;
III. Receber e julgar impugnações e recursos;
IV. Propor a aplicação de sanções administrativas às licitantes, por infrações cometi-

das no curso da licitação;
V. Encaminhar os processos instruídos à autoridade competente.
Art. 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 Casa Branca, 07 de outubro de 2020. 

_______________________________
LUIS RICARDO FERREIRA FILIPPINE

Superintendente da ARESPCAB
_________________________________

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA NUNES
Chefe da Divisão Financeira e Administrativa

___________________________
JAIR RICARDO BRITO

Chefe da Divisão de Assessoria Jurídica

SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO CONCESSÃO SANEAMENTO
RESOLUÇÃO N° 009/2020

Dispõe sobre a solicitação de reajuste anual dos valores das Tarifas de Água e Esgoto e 
dos Preços dos Demais Serviços a serem aplicados no Município de Casa Branca e dá outras 
providências. 

A Superintendência da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de 
Casa Branca – ARESPCAB, criada pela Lei Complementar Municipal nº 3.634, de 6 de de-
zembro de 2019, nos termos do art. 28º, inciso IV da Resolução ARESPCAB nº 001, de 14 
de janeiro de 2020, que instituiu o Regimento Interno da Agência Reguladora de Serviços 
Público do Município de Casa Branca – ARESPCAB, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:
Art. 1. As tarifas e os preços dos Serviços Complementares serão ajustadas pelas regras 

de Reajuste e Revisão previstas na Lei Federal nº 8987/95, na Lei Federal nº 11445/07, no De-
creto Federal nº 7217/10, bem como nas Leis Municipais aplicáveis, no EDITAL, no Contrato 
de Concessão e anexos, tendo por finalidade assegurar às partes, durante todo o prazo de 
concessão, a manutenção econômico-financeiro do contrato.

Art. 2. O cálculo do reajuste do valor da tarifa e serviços complementares será elabora-
do pela concessionária, que deverá ser apresentado perante a Entidade Reguladora, respei-
tando as cláusulas de reajuste da tarifa, constante no contrato de concessão

Art. 3. As solicitações de reajustes das tarifas deverão ser encaminhadas no prazo mí-
nimo de 90 dias de antecedência da data dos reajustes pretendidos à Agência Reguladora 
ARESPCAB, contendo, além da solicitação formal o estudo do reajuste tarifário detalhado em 
meio físico e eletrônico, com a emissão do protocolo de solicitação de ajuste tarifário.

Art. 4. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Casa Branca, 07 de outubro de 2020.

_______________________________
LUIS RICARDO FERREIRA FILIPPINE

Superintendente da ARESPCAB
_________________________________

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA NUNES
Chefe da Divisão Financeira e Administrativa

___________________________
JAIR RICARDO BRITO

Chefe da Divisão de Assessoria Jurídica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 008/2020

SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE TARIFÁRIO CONCESSÃO SANEAMENTO
RESOLUÇÃO Nº 009/2020

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Casa Branca – ARESPCAB 
Praça Itália, 408 - Bairro Industrial - Casa Branca – SP - CEP -13.700-000

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Casa Branca – ARESPCAB 
Praça Itália, 408 - Bairro Industrial - Casa Branca – SP - CEP -13.700-000
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RESOLUÇÃO N° 010/2020

 A Superintendência da Agência Reguladora de Serviços 
Públicos do Município de Casa Branca – ARESPCAB, criada pela Lei 
Complementar Municipal nº 3.634, de 6 de dezembro de 2019, que 
instituiu o Regimento Interno da Agência Reguladora de Serviços 
Público do Município de Casa Branca – ARESPCAB, no uso de suas 
atribuições,

RESOLVE:

Estabelecer diretrizes e normas a respeito de auditoria e cer-
tificação de investimentos no setor de saneamento, embasadas nas 
atividades da Lei nº 11.445/07, na sua totalidade, a ser executada pela 
Agência Reguladora de Serviços Públicos de Casa Branca – ARESPCAB

Contextualização
 A atividade regulatória de monitoramento dos custos, apro-

vação de plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e 
certificação de ativos são exemplos de obrigações que serão objetos 
da edição de normas pela Agência Reguladora, conforme previsto 
nos incisos VI e VIII do art. 23 e art. 42 da Lei Federal nº 11.445/07.

 Em relação à monitoração de custos, plano de contas e me-
canismos de informação, Rehbein e Gonçalves (2008) apresentam a 
contabilidade regulatória como instrumento de geração das infor-
mações necessárias à regulação econômico-financeira dos contratos 
de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. Como os autores relatam, a contabilidade regulatória é fun-
damental para o controle patrimonial dos ativos que serão remune-
rados pelas tarifas, bem como para proporcionar informações que 
assegurem a aplicação

 De procedimentos de auditoria e certificação dos investi-
mentos realizados pelo prestador de serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário.

 Segundo o art. 42 da Lei nº 11.445/07, os valores investidos 
em bens reversíveis pelos prestadores constituirão créditos perante 
o titular e os valores já recuperados e os respectivos saldos deverão 
ser anualmente auditados e certificados pela Agência Reguladora. A 
abrangência do art. 42, transcrito a seguir, caracteriza a auditoria 
completa dos valores investidos, envolvendo os bens imobilizados na 
prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, em especial os bens reversíveis.

Art. 42. Os valores investidos em bens reversíveis pelos 
prestadores constituirão créditos perante o titular, a serem recu-
perados mediante a exploração dos serviços, nos termos das normas 
regulamentares e contratuais e, quando for o caso, observada a legis-
lação pertinente às sociedades por ações. [...]

§ 2º os investimentos realizados, os valores amortizados, a 
depreciação e os respectivos saldos serão anualmente auditados e 
certificados pela entidade reguladora. [Destaques no original]

 A auditoria dos investimentos visa certificar os valores in-
vestidos pelo prestador de serviços, após a auditoria certificada por 
uma empresa especializada, contratada pela concessionária, que 
apresentará a constatação efetiva das obras e dos investimentos exe-
cutados, através de laudos e vistorias técnicas, que serão objetos de 
remuneração pelas tarifas, devendo ser controlados pelo Município 
para fins de reversão dos bens durante ou ao final do contrato, caso 
necessário.

 Nesse caso, a tarifa deverá remunerar o capital investido, 
mediante a aplicação de taxa de retorno adequada para a atividade 
sobre o investimento devidamente certificado e auditado. Quando 
tratam da política tarifária, Freitas e Barbosa (2008) propõem, por 
norma de referência, o regime de regulação por incentivo, objeti-
vando a busca da eficiência técnica e operacional dos prestadores de 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nesse 
sentido, Rehbein e Gonçalves (2008, p. 478 e 479), ao tratarem da 

AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO SE-
TOR DE SANEAMENTO: ATIVIDADES DA LEI Nº 11.445/07 

A SER EXECUTADA PELAS AGÊNCIAS REGULADORAS

 RESOLUÇÃO Nº 010/2020

normatização da contabilidade regulatória para a política tarifária, 
propõem:

Art. 32. O sistema contábil do prestador de serviços deverá 
reconhecer adequadamente os custos operacionais eficientes, segun-
do o nível de qualidade dos serviços ofertados, bem como deve ser 
realizado o controle adequado dos investimentos realizados.

§ 1º O controle dos custos operacionais eficientes visa propor-
cionar a modicidade tarifária, preservado o equilíbrio econômico-fi-
nanceiro do contrato.

§ 2º As informações sobre os investimentos realizados visam 
assegurar a remuneração adequada ao prestador de serviços, bem 
como o controle da depreciação de acordo com a vida útil dos bens. 
[Destaques no original]

 Mencionados autores (2008, p. 480) descrevem a necessi-
dade de relatórios contábeis destinados ao controle sobre os investi-
mentos realizados:

Art. 37. O prestador de serviços deverá encaminhar anual-
mente à Agência Reguladora seu Plano de Investimentos na forma 
e no prazo por ela definido.

Parágrafo único. Os custos relativos aos investimentos ne-
cessários ao cumprimento dos Planos de Investimentos deverão ser 
discriminados detalhadamente pelo Município, devendo o presta-
dor de serviços enviar à Agência Reguladora relatórios periódicos 
para acompanhamentos físicos e financeiros dos investimentos, 
que serão objeto de auditoria e certificação pela Agência. [Desta-
ques no original]

 Em relação à política tarifária, conforme descrevem Freitas 
e Barbosa (2008, p. 453, 466 e 467), o regime tarifário possui implica-
ções diretas no referente aos investimentos realizados pelo prestador 
de serviços, conforme consta dos seguintes artigos da norma de refe-
rência proposta por estes autores:

Art. 2º O regime tarifário adotado será o de Regulação por 
Incentivos, obedecida a legislação pertinente.

Parágrafo único. Entende-se por Regulação por Incentivos um 
conjunto de regras que estimulam as empresas a aumentarem sua 
produtividade e a compartilharem os resultados com os usuários na 
forma de redução da parcela das tarifas destinadas à remuneração 
de seus custos e investimentos. [...]

Art. 41. A Agência Reguladora editará normas específicas so-
bre a aplicação das metodologias, observando-se os anexos a esta 
Resolução, adaptadas aos condicionantes locais, e, se for o caso, a 
cada prestador de serviços, depois de amplamente discutida em Con-
sulta Pública, para:

[...]
IV – Definição da base de remuneração do capital investido 

– Anexo IV.
Parágrafo único. Por base de remuneração se compreendem 

os investimentos prudentes realizados pelo prestador de serviços 
abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, de acordo 
com as condições estabelecidas nos contratos e nas normas legais 
e regulamentares, em especial com os níveis de qualidade exigidos.

[...]
Art. 44. Uma vez definida a base de remuneração inicial, a 

movimentação dos ativos deverá ser efetuada de acordo com Reso-
lução específica emitida pela Agência Reguladora, observada a legis-
lação pertinente.

Parágrafo único. Até a publicação da norma referida no 
caput deste artigo, deverão ser utilizados os seguintes critérios:[...] 
[destaques no original]

 Nesse contexto, este capítulo apresenta uma proposta de 
norma de referência para auditoria e certificação dos investimentos 
na prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário, em especial aos bens reversíveis, buscando atender 
o Art. 42 da Lei nº 11.445/07, que atribui essa atividade, de forma 
explícita e direta, à execução anual pelas Agências Reguladoras.

Fundamentação teórica
A fundamentação teórica para o atendimento da premissa le-

gal sobre auditoria e certificação de investimentos realizados pelos 
prestadores de serviços de abastecimento de água e de esgotamen-
to sanitário abrange os seguintes pontos: controle interno do ativo 
imobilizado; auditoria contábil de forma geral; auditoria contábil es-
pecífica para o ativo imobilizado e instruções contábeis para o con-
trole do ativo imobilizado.

Controle interno do ativo imobilizado

A abordagem sobre o controle interno do ativo imobilizado 
visa fornecer os elementos teóricos a serem examinados em uma au-
ditoria sobre investimentos efetuados na operação de determinada 
atividade. Já a revisão do controle interno tem a finalidade de deter-

minar ao auditor qual a confiabilidade que este sistema lhe oferece 
para a definição dos procedimentos, extensão e profundidade dos 
trabalhos de auditoria. Portanto, é fundamental que o auditor dedi-
que tempo à revisão dos controles internos existentes no prestador 
de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 
para avaliar sua eficiência e eficácia.

Na revisão do controle interno dos bens do ativo imobilizado 
devem-se questionar, no mínimo, se: Existem autorizações para com-
pras de bens; existe sistema de identificação dos bens; existe contro-
le das baixas e transferências; existe política para contabilização de 
gastos com imobilizado; existe controle dos custos, depreciações e 
outras peculiaridades; há conciliação do controle físico dos bens com 
o contábil; há levantamento físico periódico dos bens com inspeção 
local; há identificação dos bens obsoletos, totalmente depreciados 
para baixa ou aproveitamento.

Alguns autores, a exemplo de Franco e Marra (2001), Oliveira 
(2006) e Discrepa (2007), apresentam exemplos de pontos de con-
trole interno comumente encontráveis na área do imobilizado, tais 
como: contagens físicas periódicas com investigação das diferen-
ças; sistema de autorização para aquisições e vendas de bens do 
imobilizado apontando sua finalidade, custo estimado e, possivel-
mente, localização prevista; sistema de comunicação para os casos 
de transferências, obsolescência ou baixas de bens do imobilizado; 
limites de capitalização quanto a valores e tempo de vida útil; se-
gregação de funções entre o setor de compras, recepção dos bens 
do imobilizado e controle patrimonial; cadastros dos bens segundo 
a sua natureza, discriminando as taxas de depreciação de forma a 
facilitar o seu cálculo; compras de bens patrimoniais planejadas 
e cobertas por verba orçamentária; documentação dos bens pa-
trimoniais, principalmente imóveis, cuidadosamente arquivada e 
protegida; nominação de todo bem patrimonial mediante aposição 
de etiquetas apropriadas, para facilitar sua identificação e a do 
responsável pelo uso dos bens, que deve assinar o Termo de Res-
ponsabilidade específico; movimentação do bem patrimonial mó-
vel entre os órgãos da empresa acompanhada de documentação na 
qual conste a autorização correspondente; e existência de política 
de cobertura de seguros adequada.

Auditoria contábil de forma geral
A auditoria contábil pode ser de diversos tipos e cada uma 

delas possui características próprias e objetivos específicos com o 
objeto a ser analisado. Oliveira e Diniz Filho (2001) apresentam o tipo 
de auditoria denominado de cumprimento normativo ou complian-
ce audit, o qual aplicado na verificação do cumprimento de normas 
e procedimentos implantados pelas Agências Reguladoras em suas 
atividades. Nos procedimentos de auditoria e certificação dos inves-
timentos, a serem executados pelas Agências Reguladoras, pode-se 
eleger um modelo híbrido de auditoria que inclui procedimentos 
quanto à auditoria das demonstrações contábeis, auditoria operacio-
nal e de cumprimento normativo ou compliance audit.

 Segundo Crepaldi (2002, p. 23), “o objetivo principal da 
auditoria pode ser descrito, em linhas gerais, como o processo pelo 
qual o auditor se certifica da veracidade das demonstrações financei-
ras preparadas pela companhia auditada”. Por meio dos objetivos, a 
auditoria obtém a certificação do patrimônio como um todo. Nesse 
processo, pode levar em consideração informações obtidas fora da 
empresa como confirmações de contas de terceiros.

 Para Attie (1998), a finalidade estabelecida para uma audi-
toria contábil é a emissão de uma opinião fundamentada por uma 
pessoa independente, porém com capacitação técnica e profissional 
para emiti-la. O objeto a ser examinado pode estar apresentado em 
diversas formas, como, por exemplo, um saldo contábil, um docu-
mento e um formulário.

 As normas relativas à pessoa do auditor e à execução do 
trabalho de auditoria contábil são estabelecidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC) e classificam-se em Normas Profissionais, 
que estabelecem regras para o exercício profissional, caracterizadas 
pelo prefixo NBC-P, e em Normas Técnicas, que definem conceitos 
doutrinários, regras e procedimentos aplicados pela contabilidade, 
caracterizadas pelo prefixo NBC-T.

Alguns conceitos e procedimentos, como os expostos a seguir, 
são tradicionalmente utilizados pelo processo de auditoria contábil 
e se coadunam perfeitamente com os objetivos a serem atingidos 
pelas Agências Reguladoras de auditar e certificar os investimentos 
realizados pelas prestadoras de serviços de água e esgotamento sa-
nitário. São eles: Planejamento de Auditoria; Procedimentos de Audi-
toria (Exame Físico, Confirmação, Exame da Documentação Original, 
Conferência de Cálculos; Exame dos Lançamentos Contábeis, Inves-
tigação Minuciosa, Inquérito, Exame dos Registros Auxiliares, Corre-
lação das Informações Obtidas, Observação); Papéis de Trabalho; e 
Emissão dos Relatórios de Auditoria.
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Auditoria contábil específica para o ativo imobilizado
 O campo de exame do ativo imobilizado compreende os 

direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das 
atividades do prestador de serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, ou exercidos com essa finalidade, inclusive 
os decorrentes de operações que transfiram ao prestador de servi-
ços os benefícios, riscos e controle desses bens. Nesse conceito estão 
incluídos os bens tangíveis, como, por exemplo, terrenos, prédios, 
instalações, máquinas, equipamentos, veículos, móveis e utensílios, 
benfeitorias em imóveis de terceiros, bem como as imobilizações em 
andamento. Também deverão ser incluídos no exame os almoxari-
fados de bens do imobilizado, isto é, aqueles com peças ou equipa-
mentos reservados à aplicação nas imobilizações e que tenham vida 
útil que justifique o tratamento, bem como as contas retificadoras do 
ativo imobilizado da qual fazem parte as depreciações, amortizações 
e exaustão.

 Até o advento da Lei nº 11.638/07, a defasagem entre o va-
lor de mercado dos bens e os seus valores contábeis, em virtude, não 
só, de efeitos inflacionários, mas da existência de uma valorização 
natural dos bens em função de diversos fatores, era reconhecida me-
diante a reavaliação de bens, contabilizada para eliminar essa distor-
ção, e representava a diferença entre o valor de mercado do bem e o 
seu valor líquido contábil. A partir da mencionada lei, a companhia 
não poderá reconhecer contabilmente a reavaliação do ativo imobili-
zado, mas isto não impede se fazer uma avaliação dos ativos e regis-
trá-la em controles extra contábeis.

 Ao se referirem ao objetivo básico do exame e auditoria do 
imobilizado, Franco e Marra (2001) e Crepaldi (2007) fazem os seguin-
tes apontamentos: assegurar-se de que o custo corrigido desses bens 
não representa superavaliação e de que as depreciações acumuladas 
estão em bases aceitáveis; constatar a existência, posse e proprie-
dade dos bens, bem como a existência, ou não, de ônus e, em caso 
afirmativo, sua natureza e extensão; examinar a adequação da clas-
sificação contábil, consideradas a natureza, vida útil e utilização de 
tais bens; determinar se foram utilizados os princípios fundamentais 
de contabilidade, em bases uniformes; e estudar e avaliar o controle 
interno existente para os bens do imobilizado.

 Sobre a metodologia para realização dos procedimentos de 
auditoria do ativo imobilizado, Franco e Marra (2001) assim a descre-
vem: a primeira auditoria deverá ser extensa, abrangendo o exame 
da quase totalidade dos bens, excluídos apenas aqueles de reduzida 
expressão monetária. No inventário anual, as verificações devem in-
cluir os bens do ativo imobilizado para testar sua existência, locali-
zação, utilização e estado de conservação. Referido exame deverá ser 
acompanhado de listagem detalhada de todos os bens de forma que 
permita a fácil identificação e contenha os demais dados indispen-
sáveis ao objetivo do exame, tais como: natureza, data de aquisição, 
custo original, custos agregados, correção monetária, depreciações 
ou amortizações corrigidas, etc. Em seguida, o auditor selecionará 
os itens relevantes e, sobre esses, fará as verificações necessárias, de 
acordo com os objetivos do exame.

 Nas auditorias seguintes, ainda conforme Franco e Marra 
(2001), o auditor deverá concentrar suas verificações nos lançamen-
tos de “adições” ao imobilizado durante o exercício, isto é, nos acrés-
cimos de bens. Nesse caso, o auditor deverá analisar as respectivas 
contas do ativo imobilizado, mediante verificações sobre os débitos 
lançados no exercício, recorrendo, posteriormente, ao exame da do-
cumentação de suporte aos lançamentos. A verificação dos débitos 
e da respectiva documentação tem por objetivo assegurar que os 
lançamentos correspondam realmente a acréscimos do imobilizado, 
apropriados corretamente.

 Consoante Almeida (1996, p. 243), o exame das baixas do 
imobilizado (bens inservíveis, obsoletos, etc.) deve ser auditado de 
acordo com os seguintes procedimentos de auditoria:

• Inspecionar os registros individuais e conferir os cálcu-
los do custo corrigido e da depreciação acumulada cor-
rigida;

• Inspecionar autorização para baixa, segundo definido 
no manual interno da empresa;

• No caso de venda, inspecionar a documentação compro-
batória, identificar o valor da venda na conta de “receita 
na venda de bens do ativo imobilizado” (receitas não 
operacionais) e verificar se o valor da venda é razoável 
em relação ao bem vendido;

• Selecionar alguns bens vendidos, partindo da conta de 
receita na venda de bens de ativo imobilizado, e verifi-
car se o valor contábil dos vendidos foi baixado do ativo 
imobilizado;

• Verificar se o valor das baixas, segundo o papel de tra-
balho de movimentação de contas (custo corrigido de-
duzido da depreciação acumulada corrigida), concorda 

com o saldo de conta de “valor contábil de bens do ativo 
imobilizado baixados” (despesas não operacionais).

 Como recomendado, a existência de ônus ou qualquer res-
trição à livre propriedade de bens do Imobilizado devem ser averi-
guadas. No exame das depreciações e amortizações do imobilizado 
verificam-se as taxas utilizadas e sua adequação com a vida útil dos 
bens.

 Deve ser verificada a regularidade das imobilizações em 
andamento no referente à aplicação de custos, ou seja, se as contas 
específicas do projeto vêm recebendo custos normalmente. A ausên-
cia de débitos recentes na conta poderá ser decorrente de alguns mo-
tivos. Entre estes, o projeto pode ter sido abandonado, por não ser 
mais viável, ou até mesmo já ter sido concluído. Quando da inspeção 
do plano do projeto, contrato de construção e orçamento de custos, 
deve se levar em conta a situação existente (custos acumulados, de-
senvolvimento físico, etc.). É recomendável visitar o local da obra, 
com vistas a se certificar de que não existe nenhuma anormalidade. 
Além disso, os projetos encerrados durante o período devem ter seus 
custos transferidos para as contas definitivas do ativo imobilizado 
na data adequada. Neste caso, além da verificação deste fato, deve-se 
examinar a documentação comprobatória.          Crepaldi (2007, p. 440 
e 441) relata os procedimentos gerais de auditoria:

• Exame físico: inspeção física dos bens do imobilizado; 
inspeção física das obras em andamento; inspeção física 
do imobilizado fora de uso.

• Confirmação: confirmação dos cartórios para as escritu-
ras; confirmação dos fornecedores quanto a bens adqui-
ridos a prazo; confirmação de advogados sobre proces-
sos em andamento.

• Documentos originais: exame documental das compras 
realizadas de imobilizado; exame documental das ven-
das realizadas de imobilizado; exame das atas de assem-
bleias; exame dos contratos de empréstimos; exame dos 
certificados de propriedade de veículos; exame de escri-
turas de bens imóveis.

• Cálculo: cálculo da correção monetária do exercício; 
cálculo da depreciação do exercício; soma das fichas in-
dividuais dos bens do imobilizado; cálculo do lucro ou 
prejuízo da venda de imobilizado.

• Escrituração: exame da conta de razão do imobilizado; 
exame da conta de correção de reparos e manutenção; 
exame da contabilização no período de competência.

• Investigação: exame minucioso de documentação de 
compras; exame minucioso de documentação de vendas; 
exame minucioso das aprovações e autorizações; exame 
minucioso das escrituras de imóveis; exame minucioso 
das contas de manutenção e reparos; exame minucioso 
das documentações de veículos.

• Inquérito: inquisição sobre adequada variação do saldo 
do imobilizado; inquisição sobre a existência de obsole-
tos; inquisição sobre tendências de expansão ou remo-
delação.

• Registros Auxiliares: exame das fichas individuais dos 
bens do imobilizado; exame dos mapas de cálculos de 
depreciação; exame da razão analítica do imobilizado.

• Correlação: relacionamento da depreciação com o resul-
tado, se o valor da despesa foi lançado corretamente; re-
lacionamento das contas de manutenção e reparos com 
o imobilizado.

• Observação: aplicação correta dos princípios fundamen-
tais de contabilidade; classificação adequada das contas; 
observação da existência de bens do imobilizado fora de 
uso; existência de adiantamentos para imobilizações; 
contabilização correta de consórcio e leasing.

• Preparar papéis de trabalho de movimentação de contas 
dando os seguintes detalhes por categoria de bens do 
ativo imobilizado: custo corrigido – saldo no início do 
período; aquisições; baixas; transferências; Depreciação 
acumulada corrigida

• Saldo no início do período; depreciações; baixas; corre-
ção monetária; saldo no fim do período;

• Conferir os saldos iniciais e finais do ano anterior;
• Selecionar bens para serem identificados fisicamente;
• Selecionar, aleatoriamente, bens fisicamente e identifi-

cá-los na listagem;
• Durante a inspeção física, verificar se não existem bens 

do ativo imobilizado obsoletos ou deteriorados;
• Selecionar itens para serem testados. Observar se o total 

do universo de itens sujeitos à seleção concorda com o 
total da coluna “aquisição” do papel de trabalho de mo-
vimentação de contas;

• Para os itens selecionados, executar os seguintes proce-
dimentos de auditoria:
 – Conferir o valor selecionado com a documentação de 
compra (observe se está em nome da empresa);
 – Inspecionar a documentação de compra (nota fiscal, 
pedido de compra e/ou contrato, mapa de licitação, cota-
ções de preços e requisição de material/serviço) e atentar 
a sua autenticidade;
 – Conferir a aprovação da compra segundo os limites 
de competência estabelecidos nas normas internas da 
empresa.

• No caso de construção própria, verificar se foram debi-
tados no ativo imobilizado todos os custos referentes à 
matéria-prima, mão de obra direta e gastos gerais de 
construção;

• Selecionar itens para serem testados. Observar se os 
gastos com manutenção (para manter os bens em bom 
estado operacional) e os gastos com reparos (para voltar 
os bens ao bom estado operacional) não aumentam a 
vida útil do bem e, portanto, devem ser tratados como 
despesa do ano. Inspecionar a documentação comproba-
tória dos itens selecionados;

• Verificar se a vida útil, estabelecida para cada classe 
de bens, é adequada e se está consistente com o ano 
anterior;

• Verificar se as benfeitorias em imóveis de terceiros es-
tão sendo amortizadas de acordo com o prazo do con-
trato de aluguel;

• Verificar se o método de depreciação está de acordo 
com os princípios contábeis e consistentes com o ano 
anterior;

• Efetuar o cálculo global da depreciação (por conta);
• Acompanhar os casos de bens transferidos da conta de 

imobilização em andamento e para os bens que se torna-
ram 100% depreciados no período. Comparar os cálculos 
(depreciação sobre o saldo inicial mais a depreciação so-
bre as aquisições e menos a depreciação sobre as baixas 
do período) com o valor de depreciações mencionado no 
papel de trabalho de movimentação de contas e investi-
gar eventuais diferenças anormais;

• Estar atento também para os procedimentos da compa-
nhia, relacionados com o mês que inicia a depreciação 
sobre as aquisições (mês da compra ou mês seguinte) e 
o mês que cessa a depreciação sobre as baixas (mês da 
baixa ou mês seguinte);

• Selecionar, por meio dos registros contábeis (verifique 
se o total concorda com o papel de trabalho de movi-
mentação de contas), itens a serem testados e executar 
os seguintes procedimentos de auditoria:
 – Inspecionar registros individuais e confira os cál-
culos do custo corrigido e da depreciação acumulada 
corrigida;
 – Inspecionar autorização para a baixa, segundo defini-
do no manual interno da empresa;
 – No caso de venda, inspecionar a documentação com-
probatória, identificar o valor da venda na conta de “re-
ceita na venda de bens do ativo imobilizado” (receitas 
não operacionais) e verificar se o valor da venda é razoá-
vel em relação ao bem vendido.

• Selecionar alguns bens vendidos, partindo da conta de 
receita na venda de bens do ativo imobilizado, e verifi-
que se o valor contábil dos bens vendidos foi baixado do 
ativo imobilizado;

• Verificar se o valor das baixas, segundo o papel de tra-
balho de

• Movimentação de contas (custo corrigido deduzido da 
depreciação acumulada corrigida), concorda com o saldo 
dê conta de valor contábil de bens do ativo imobilizado 
baixados (despesas não operacionais).

Instruções contábeis para o controle do ativo imobilizado
 Os investimentos realizados pelos prestadores de serviços 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário deverão ser 
objetos de controle patrimonial segregados por Município e por sis-
tema, ou seja, de abastecimento de água ou de esgotamento sani-
tário, em especial os bens reversíveis, bem como bens de uso geral, 
diferenciando-se o imobilizado técnico das obras em andamento.

 Em sequência, para fins de apresentar conceitos e procedi-
mentos técnicos sobre o controle patrimonial do ativo imobilizado, 
representado pelos investimentos realizados na prestação dos ser-
viços, expõem-se as sugestões elaboradas por Rehbein e Gonçalves 



Casa Branca, 9 de outubro de 2020 - Edição 170/2020 9
(2008) em Norma de Referência sobre a Contabilidade Regulatória. 
Em seguida, descrevem-se as previsões sobre o ativo imobilizado 
apresentados nos manuais de contabilidade regulatórias elaboradas 
pela ARCE e pela AESBE.

O ativo imobilizado na publicação Regulação: normatização 
da prestação de serviços de água e esgoto – ABAR

 Como consta neste documento, o controle dos ativos deve 
se concentrar nos bens utilizados na captação, produção e distribui-
ção de água. Também devem ser controlados, separadamente, os 
bens empregados na coleta, tratamento e lançamento final de esgo-
to. Além disso, os bens doados pelos Municípios ou outro órgão pú-
blico, a serem revertidos quando do término do período de delegação 
do serviço público, bem como possíveis indenizações aos Municípios, 
devem receber controle adequado.

 O controle do ativo imobilizado é formado pelo conjunto 
de bens e direitos necessários à manutenção das atividades do pres-
tador de serviços. Quanto às imobilizações, algumas contabilizações 
deverão ser realizadas, como, por exemplo: aquisição de bens móveis 
e imóveis, destinados à execução das atividades da empresa, e gastos 
com benfeitorias em bens de terceiros; recebimento de qualquer bem 
utilizado para a operação da entidade em forma de doação; recebi-
mento em forma de transferência do imobilizado antes registrado 
em imobilizado em andamento; contabilização dos gastos em ativo 
de futura utilização (imobilizado em andamento); e reforma que au-
mente a vida útil do imobilizado adquirido.

 No caso do gasto incorrido com reparos, consertos ou refor-
mas, quando representar um aumento da eficiência ou produtividade 
ou da vida útil do bem, deve ser acrescido ao imobilizado. Na aqui-
sição dos bens, o custo compreende o preço faturado pelo fornece-
dor mais todos os gastos necessários para poder efetivar a compra 
e instalar o bem. Quanto ao imobilizado em andamento, a entidade 
deverá manter, sistematicamente, um controle e acompanhamento 
dos custos, e os investimentos realizados serão objeto de auditoria e 
certificação pela Agência Reguladora.

 De modo geral, as baixas de ativo imobilizado poderão 
ocorrer principalmente em função de inexistência de benefícios eco-
nômicos futuros, com suporte em laudo técnico, e venda, doação ou 
transferência a terceiros do imobilizado. O controle da depreciação 
deverá receber especial atenção quanto aos seus critérios (taxas).

 Periodicamente, o valor contábil do ativo imobilizado deve 
ser revisado e quando o valor recuperável for inferior ao valor contá-
bil deve-se reconhecer contabilmente.

 Ao tratarem da normatização da contabilidade regulatória, 
Rehbein e Gonçalves (2008, p. 473 a 476) assim se pronunciam sobre 
o controle patrimonial:

Art. 14. O Ativo Imobilizado consiste nos bens corpóreos 
destinados à manutenção das atividades da companhia, inclusive os 
decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, 
riscos e controle desses bens.

Art. 15. O Prestador de Serviço deverá organizar e manter re-
gistro de   vinculados à prestação dos serviços.

[...]
Art. 16. O controle patrimonial é fundamental para garantir a 

avaliação dos ativos, a depreciação, a apuração do custo de capital e 
das movimentações físicas dos ativos operacionais, com destaque ao 
controle de bens reversíveis pelo prestador de serviço.

Art. 17. O imobilizado deve ser controlado por Município, 
segregando-se as informações em sistema de abastecimento de 
água, sistema de esgotamento sanitário e bens de uso geral, diferen-
ciando-se o imobilizado técnico, o imobilizado administrativo e as 
obras em andamento.

Art. 18. No sistema de abastecimento de água, devem ser re-
alizados os controles segregados dos ativos empregados na captação 
de água, produção de água tratada e distribuição de água tratada. 

Art. 19. No sistema de esgoto sanitário, devem ser realizados 
os controles segregados dos ativos empregados na coleta, tratamen-
to e disposição final.

Art. 20. Todos os bens que forem constituídos, totais ou par-
cialmente, a partir de recursos de terceiros devem ser controlados 
separadamente.

[...]
Art. 21. O controle patrimonial deverá contabilizar, princi-

palmente:
I – As aquisições de bens móveis e imóveis destinados à exe-

cução das atividades da companhia;
II – Os gastos com benfeitorias realizadas em bens de tercei-

ros; 
III – os recebimentos de qualquer bem utilizado para a opera-

ção da entidade em forma de doação;
IV – Recebimento em forma de transferência do imobilizado 

antes registrado em Imobilizado em Andamento;

V – Contabilização dos gastos realizados em ativo de futura 
utilização (Imobilizado em Andamento); e

VI – Reforma que aumente a vida útil de imobilizado adqui-
rido. 

Art. 22. As baixas de Ativo Imobilizado poderão ocorrer 
principalmente em função de inexistência de benefícios econômicos 
futuros, com base em laudo técnico, e, ainda, em função da venda, 
doação ou transferência a terceiros do Ativo Imobilizado.

Art. 23. A depreciação de ativos deverá receber especial aten-
ção quanto ao seu controle e critérios (taxas), sendo essas informa-
das à Agência Reguladora, quando solicitado, recebendo devida aná-
lise pela Agência em relação aos objetivos regulatórios.

Art. 24. Os gastos incorridos em reparos, consertos ou refor-
mas, quando representarem um aumento da eficiência ou produtivi-
dade ou da vida útil do bem deverão ser incorporados ao seu valor.

Art. 25. Quanto ao Imobilizado em Andamento, o Prestador 
de Serviços deverá manter, sistematicamente, controle e acompa-
nhamento dos custos, sendo os investimentos realizados objeto de 
certificação pela Agência Reguladora.

Art. 26. Os custos de imobilização devem considerar o preço 
de compra, inclusive impostos, e os custos diretamente atribuíveis 
para instalar e colocar o ativo em condições operacionais para o uso.

[...]
Art. 27. O valor contábil do Ativo Imobilizado deve ser revi-

sado periodicamente, observando normas e práticas contábeis perti-
nentes. [Destaques no original]

O ativo imobilizado nos manuais de contabilidade da ARCE 
e da AESBE

  Durante a realização deste estudo, observou-se a divul-
gação de dois manuais de contabilidade com foco na atividade de 
prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário: o Manual de contabilidade da ARCE e o da AESBE. Ambos 
os documentos foram elaborados pela Pricewaterhousecoopers, com 
vistas a atender às demandas da regulação do setor no âmbito da 
Lei nº 11.445/07. Assim, diante da inexistência de outros manuais de 
referência sobre a contabilidade regulatória, a base para elaboração 
dos temas relacionados ao controle patrimonial dos investimentos 
realizados nos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário foi extraída desses documentos.

 Nas instruções contábeis para escrituração das operações 
da companhia deverão ser observados, basicamente, os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade, segundo a Resolução n° 750 do Con-
selho Federal de Contabilidade. Serão também observados os proce-
dimentos contábeis específicos estabelecidos pela Agência Regulado-
ra e pela legislação societária, pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e pelas seguintes entidades: o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
(Ibracon).

 Merecem destaque as instruções contábeis elencadas a se-
guir, previstas nos manuais de contabilidade da ARCE e da AESBE, 
pois se referem a assuntos específicos para fins de controle patrimo-
nial, representado pelo ativo imobilizado, relacionando-se aos inves-
timentos realizados pelo prestador de serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário.

A) Controle do ativo imobilizado
 A Lei nº 6.404/76, mediante seu art. 179, item IV, alterado 

pela Lei nº 11.638/07, conceitua como contas a serem classificadas 
no ativo imobilizado: “Os direitos que tenham por objeto bens cor-
póreos destinados à manutenção das atividades da companhia e da 
empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes 
de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e con-
trole desses bens”.

 Portanto, o ativo imobilizado compreende os ativos tangí-
veis que:

a) São mantidos por uma entidade para uso na produção ou 
na comercialização de mercadorias ou serviços, para locação, ou para 
finalidades administrativas; 

b) têm a expectativa de serem utilizados por mais de doze 
meses;

c) têm a expectativa de auferir benefícios econômicos em de-
corrência da sua utilização;

d) possa o custo do ativo ser mensurado com segurança.
 Quando a entidade espera usá-los durante mais de doze 

meses, as peças maiores e equipamentos sobressalentes devem ser 
classificados como ativo imobilizado. Peças separadas e equipamen-
tos de manutenção que podem ser usados somente em determinado 
item do ativo imobilizado devem ser registrados como imobilizado.

 Entretanto, as peças de reposição e equipamentos de manu-
tenção não-enquadrados no conceito anterior devem ser reconheci-
das no resultado quando consumidos. Itens de valor não-relevantes 

podem ser agrupados por natureza do bem e aplicados ao valor total 
dos itens os critérios para reconhecimento como ativo imobilizado.

 Outros ativos adquiridos, como, por exemplo, por motivos 
de segurança ou ambientais, devem ser registrados no ativo imobi-
lizado, se essas aquisições permitirem que futuros benefícios econô-
micos dos ativos sejam percebidos pela entidade, além daqueles que 
ela perceberia se tais aquisições não tivessem sido feitas.

 Depois do reconhecimento como ativo, um item do imobili-
zado deve ser mantido pelo seu custo, menos a depreciação acumula-
da e as perdas para reduzir ao valor recuperável. O custo de um bem 
do imobilizado compreende:

a) Preço de compra, inclusive impostos de importação e im-
postos não-recuperáveis sobre a compra, deduzidos de descontos 
comerciais e abatimentos;

b) Custos diretamente atribuíveis para instalar e colocar o ati-
vo em condições operacionais para o uso pretendido;

c) Custo estimado para desmontar e remover o ativo e restau-
rar o local no qual está instalado, quando existir a obrigação futura 
para a entidade.

 Como estabelecido, o reconhecimento de custo no valor 
contábil de bem do imobilizado cessa quando o bem é instalado e 
está em condições de operação. Por isso, os seguintes custos não de-
vem ser incluídos no valor contábil de bem do imobilizado:

a) Custo incorrido enquanto um item capaz de operar ainda 
precisa ser colocado em uso ou está operando abaixo da sua plena 
capacidade;

b) Perdas operacionais iniciais, tais como aquelas incorridas 
enquanto a demanda para aumento da produção do item cresce;

c) Custo de realocação ou reorganização de parte ou de todas 
as operações da entidade.

 Ademais, o resultado de operações eventuais que podem 
ocorrer antes ou durante as atividades de construção ou desenvol-
vimento de um ativo imobilizado, tais como a utilização do local da 
construção como estacionamento até o início das obras, deve ser re-
conhecido no resultado do exercício.

 O custo de um ativo de construção própria é determinado 
usando os mesmos princípios aplicáveis a um ativo adquirido. Mas 
os custos de quantidades anormais de desperdício de material, mão 
de obra ou outros recursos, incorridos na produção de um ativo, não 
devem ser incluídos no custo.

 Ainda como estabelecido, os custos de manutenção diária 
de item do imobilizado que incluem, principalmente, mão de obra, 
bens de consumo e pequenas peças, devem ser reconhecidos no re-
sultado quando incorridos. Nesse caso, a entidade deve reconhecer 
no valor contábil de um item do imobilizado o custo da reposição de 
parte quando este é incorrido, devendo o valor contábil das partes 
substituídas ser baixado.

 Por custo de um bem do imobilizado entende-se o preço 
pago ou equivalente na data da aquisição. Os encargos financeiros 
de empréstimos e financiamentos de terceiros para a construção ou 
montagem de bens do imobilizado devem ser capitalizados até o mo-
mento em que o bem estiver em condições de operação.

 Periodicamente, deve se revisar o valor contábil do ativo 
imobilizado e quando o valor recuperável for inferior ao valor contá-
bil deve ser constituída provisão para perdas. O valor contábil de um 
item do ativo imobilizado deve ser baixado quando alienado ou não 
se prevê obter benefícios econômicos futuros com seu uso ou venda.

 De acordo com as novas disposições legais, os ganhos ou 
perdas decorrentes da baixa de um item do ativo imobilizado de-
vem ser reconhecidos no resultado não-operacional quando o item 
for baixado. O ganho ou perda decorrente de baixa de um item do 
imobilizado deve ser determinado como a diferença entre o valor lí-
quido da venda, se houver, e o valor contábil do item. Quando for re-
tirado da operação, o valor contábil de um item do ativo imobilizado 
deve ser transferido para Investimentos, Realizável a Longo Prazo 
ou Ativo Circulante, conforme a destinação, e reduzido ao seu valor 
de realização quando este for menor. Integram o imobilizado os re-
cursos aplicados ou já destinados a bens da natureza citada, mesmo 
que ainda não em operação, mas que se destinam a tal finalidade, a 
exemplo de construções em andamento, importações em andamen-
to, adiantamento para inversões fixas, etc.

B) Controle da depreciação do ativo imobilizado
 Enquanto as imobilizações tangíveis serão reintegradas por 

meio de quota de depreciação, as intangíveis e as despesas registra-
das no ativo diferido o serão por intermédio de quota de amortiza-
ção, e apropriadas nas respectivas subcontas. Nesse caso, os valores 
registrados como depreciação ou amortização serão contabilizados 
nas contas de custo ou despesa, dependendo da finalidade do bem. 
Por exemplo, se um bem está ligado diretamente à finalidade da con-
cessionária deve ser alocado em conta de custo.

 As taxas anuais de depreciação utilizadas pelo prestador de 
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serviços deverão ser homologadas pela Agência Reguladora. Serão 
admitidas taxas diferenciadas daquelas a serem fixadas, para cada 
tipo de imobilizado, em que haja situações especiais devidamente 
comprovadas, suportadas por laudo técnico emitido por peritos devi-
damente habilitados, desde que submetidas e aprovadas pela Agên-
cia Reguladora.

 A quota de amortização das imobilizações intangíveis e das 
despesas diferidas será estabelecida em função do prazo de duração 
do benefício propiciado pelo direito e pela despesa diferida, respecti-
vamente, devidamente suportado e evidenciado em projeções orça-
mentárias. Entretanto, nesse último, deve ser obedecido o limite de 
amortização de despesas alocadas ao diferido previsto na legislação 
societária. Se, porém, as imobilizações intangíveis gerarem benefício 
de caráter permanente, não haverá amortização a registrar.

 É importante ressaltar que para fins contábeis o prestador 
de serviços não deve simplesmente adotar as taxas de depreciação 
aceitas pela legislação fiscal. O prestador de serviços deve elaborar 
uma análise técnica detalhada dos bens que compõem o imobilizado 
e estimar sua vida útil econômica, considerando suas características 
técnicas, condições gerais de uso e outros fatores passíveis de in-
fluenciar na vida útil.

 Dessa forma, quando determinado bem ou classe de bens 
tivesse vida útil provável diferente da permitida fiscalmente, ado-
tar-se-ia a vida útil estimada como base para registro da depreciação 
na contabilidade, e a diferença entre tal depreciação e a aceita fiscal-
mente seria lançada como ajuste no Livro de Apuração do Lucro Real.

 Se o prestador de serviços concluir que determinado bem 
tem vida útil econômica inferior à normalmente admitida pelo Fisco, 
e não puder contornar tal problema por meio de laudo pericial jun-
to a este, não poderá deduzir seu valor totalmente para fins fiscais. 
Nesse caso, registra contabilmente o valor maior de depreciação e o 
excedente ao valor admitido é ajustado por meio do Livro de Apura-
ção do Lucro Real.

 A depreciação dos bens do ativo imobilizado será calculada 
pelo método linear, de acordo com os critérios previstos na legislação 
societária e na regulação contábil brasileira. Já as taxas de deprecia-
ção devem ser expressas em percentuais ao ano. São as taxas vigen-
tes para uso normal dos bens em turno de oito horas diárias.

 Para fins contábeis, deve-se fazer uma análise criteriosa dos 
bens do prestador de serviços que formam seu ativo imobilizado e 
estimar sua vida útil econômica, considerando suas características 
técnicas, condições gerais de uso e outros que podem influenciar em 
sua vida útil.

 As Taxas Anuais de Depreciação, definidas em percentuais 
anuais por natureza de bens, apresentadas nos manuais de conta-
bilidade, são as seguintes, embora as taxas de depreciação para os 
ativos regulatórios ou não regulatórios, quer sejam ou não reversí-
veis, possam ser futuramente modificadas pela Agência Reguladora: 
Adutoras 2; Redes Distribuidoras 2; Redes Coletoras 2; Obras Civis 
4; Poços 5; Ligações Prediais 5; Troncos, Interceptores, Emissários e 
Recalque 5; Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 10; Instalações 10; 
Móveis e Utensílios 10; Reservatórios 10; Estações Elevatórias 10; Me-
didores 10; Ferramentas 10; Veículos 20; Ferramentas 20; Computado-
res, Periféricos e Software 20; Tratores, Caminhões e Similares 25.

A experiência de normatização do controle patrimonial 
pela Aneel

 No setor de energia elétrica, a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) define que investimentos realizados em bens 
reversíveis deverão ser contabilizados de acordo com as previsões 
do Manual de contabilidade regulatória. O processo de imobilização 
dos investimentos deverá manter um sistema de controle interno 
adequado para garantir a consistência dos valores registrados, bem 
como proporcionar riscos inerentes baixos ao processo de auditoria 
dos investimentos realizados.

 Pelo Manual de contabilidade da energia elétrica, o contro-
le da imobilização baseia-se no conceito de Ordem de Imobilização 
(ODI), que visa o processo de registro, acompanhamento e controle 
de valores, a qual será utilizada para apuração do custo dos bens 
integrantes do ativo imobilizado.

 Segundo prevê a metodologia adotada pela Aneel, nos ca-
sos de ampliação ou reforma, deve-se utilizar a ODI já existente, 
desde que constitua, no mínimo, uma Unidade de Adição e Retirada 
(UAR). No caso de desativação de ativos, adota-se o conceito de Or-
dem de Desativação (ODD), que representa um processo de registro, 
acompanhamento e controle de valores. Tal ordem será usada para 
apuração dos custos referentes à retirada (baixa) de bem integrante 
do ativo imobilizado. Cada ODD deverá estar vinculada a uma ODI 
existente.

 Para o cadastro e controle do imobilizado utilizam-se sis-
temas auxiliares ou registros suplementares, por meio de Unidade 
de Cadastro (UC) e da Unidade de Adição e Retirada, por Ordem de 

Imobilização conta contábil, data de sua transferência (capitalização) 
para o imobilizado em serviço. Nesse caso:

a) Unidade de Cadastro: a parcela dos bens integrantes do ati-
vo imobilizado, que deve ser registrada individualmente no cadastro 
da propriedade;

b) Unidade de Adição e Retirada: a parcela ou o todo de uma 
Unidade de Cadastro, que adicionada, retirada ou substituída, deve 
ser refletida nos registros contábeis do ativo imobilizado da conces-
sionária e da permissionária;

c) Componente Menor (COM): corresponde à parcela de uma 
Unidade de Adição e Retirada, que, quando adicionada, retirada ou 
substituída, não deve refletir nos registros contábeis do ativo imobi-
lizado da concessionária. Entretanto, se ocorrer a adição com a Uni-
dade de Adição e Retirada, de Componente Menor, deve integrar o 
custo desta.

 Os gastos que implicarem alteração das especificações 
técnicas estabelecidas na legislação própria, por acréscimo de Com-
ponente Menor, serão objeto de incorporação à UC/UAR, devendo 
estes ser contabilizados como imobilizado. Todavia, mesmo não se 
aplicando esse critério, quando da recuperação de um equipamento 
envolvendo a substituição de COM de valor relevante, o tratamento 
poderá ser de imobilizado, aplicando-se os procedimentos de Trans-
formação, Fabricação e Reparo de Materiais.

 Todas as compras, imobilizações, desativações, despesas 
pré-operacionais, serviços próprios e para terceiros, alienações, dis-
pêndios reembolsáveis e outros que venham a ser definidos, deve-
rão ser acompanhados por meio das respectivas Ordens em Curso 
e seus valores apropriados diretamente nas correspondentes contas 
patrimoniais, controladas em nível de registro suplementar ou pelos 
sistemas auxiliares. Mas a aquisição do novo bem, em substituição 
ao desativado, será objeto de uma nova ODI.

 A existência de um nível de controles internos adequados 
sobre as ODI permite à administração da concessionária concluir sa-
tisfatoriamente sobre o valor correto dos bens que serão futuramen-
te colocados em serviço e que farão parte dos bens da concessão.

Elaboração da Norma de Referência de Auditoria e Certifica-
ção dos Investimentos

 De acordo com o exposto por Rehbein e Gonçalves (2008) 
na Norma de Referência sobre Contabilidade Regulatória, art. 39, o 
prestador de serviços estará sujeito à auditoria e certificação periódi-
cas, cujo procedimento será objeto de regulamentação pela Agência 
Reguladora, a qual definirá o escopo e a forma de execução.

 Considerando o previsto no art. 42 da Lei nº 11.445/07, o 
trabalho de auditoria a ser realizado envolve todos os investimentos 
feitos pelo prestador de serviços que representam os bens utilizados 
na concessão e que estão discriminados qualitativamente e quantita-
tivamente no ativo imobilizado do prestador de serviços.

 Conforme observado, a norma de referência proposta nessa 
publicação foi elaborada com base na fundamentação teórica apresen-
tada nesse capítulo, buscando atender ao marco regulatório (Lei nº 
11.445/07), o qual determina o processo de auditoria e certificação dos 
valores investidos pelos prestadores de serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário, em especial aos bens reversíveis.

 A resolução proposta, que introduz a norma de referência, 
visa determinar o processo de auditoria contábil para os valores in-
vestidos pelo prestador de serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, em especial aos bens reversíveis. Nesse caso, 
os esclarecimentos necessários à aplicação da resolução serão presta-
dos pela Agência Reguladora.

 Na auditoria e certificação dos investimentos será emprega-
do um modelo híbrido de auditoria que inclui procedimentos quanto 
à auditoria das demonstrações contábeis, auditoria operacional e de 
cumprimento normativo (compliance audit), onde se buscará verificar 
o cumprimento de normativos emitidos pela Agência Reguladora.

 Como determinado, o processo de auditoria será realizado 
anualmente, e tanto o período de competência da auditoria como o 
período no qual se fará o trabalho de auditoria serão determinados 
pela Agência Reguladora e comunicados oficialmente ao prestador 
de serviços.

 A Norma de Referência da Auditoria e Certificação de Inves-
timentos é composta pelos seguintes anexos:

	Anexo I: Conceitos, Princípios e Metodologia Aplicável à 
Auditoria e Certificação dos Investimentos, integrado pelos 
demais Anexos;

	Anexo II: Planejamento e Programa de Auditoria Contábil 
do Ativo Imobilizado;

	Anexo III: Questionário de Avaliação dos Controles Internos;
	Anexo IV: Conceituação e Movimentação das Contas;
	Anexo V: Elenco de Contas do Ativo Imobilizado;
	Anexo VI: Controle dos Investimentos – Ativo Imobilizado.

 Na elaboração da norma de referência utilizaram-se as pu-
blicações sobre conceitos, práticas contábeis e procedimentos de 
controle patrimonial expostos nos documentos a seguir, acrescidos 
de agitações necessárias ao objetivo específico desta norma:

a) Norma de referência de contabilidade regulatória, publi-
cada no primeiro livro sobre normatização dos serviços de água e 
esgoto pela Associação Brasileira das Agências de Regulação (ABAR);

b) Manual de Contabilidade publicado pela Agência Regulado-
ra dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE);

c) Manual de contabilidade, publicado pela Associação das 
Empresas de Saneamento Básico Estaduais (AESBE).

 Abordam-se na norma as exigências legais, a metodologia e 
o escopo do trabalho de auditoria e certificação. Também se define o 
atendimento aos princípios e normas contábeis emanados da legis-
lação societária brasileira sobre ativo imobilizado. Mas o ponto mais 
extenso da norma de referência trata do controle patrimonial dos 
bens utilizados na concessão, elaborado de acordo com as referências 
teóricas já referidas neste capítulo.

 A norma de referência sugere um programa de auditoria 
contábil dos investimentos, apresentando o Elenco de Contas descri-
to pelos Manuais de contabilidade da ARCE e da AESBE como objeto 
de aplicação para fins de exemplificar de maneira prática o campo de 
atuação da auditoria.

 Outro ponto sugerido pela norma de referência são as in-
formações a serem prestadas periodicamente à Agência Reguladora 
para fins de orientar os trabalhos de auditoria e certificação a serem 
realizados anualmente. Ainda, sugerem-se o planejamento e o pro-
grama de auditoria a ser executado no processo de certificação dos 
investimentos, que inclui a aplicação de procedimentos para o levan-
tamento do controle interno realizado pelo prestador de serviços em 
relação aos bens do imobilizado, em especial aos bens reversíveis.

 Consoante estabelecido, as principais questões a serem 
consideradas no processo de auditoria dos investimentos, sobretudo 
os bens reversíveis, contemplam: o controle do processo de imobili-
zação dos investimentos mediante rubricas contábeis de obras em 
andamento; o controle da contabilização das transferências de obras 
em andamento para o ativo imobilizado, quando concluídas; e o con-
trole da depreciação e amortização dos bens.

 Ademais, o Manual de contabilidade regulatória exigido 
pela Agência Reguladora deverá prever as informações necessárias 
à regulação econômico-financeira dos contratos de concessão e de 
programa de prestação dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, apresentando a discriminação adequada das 
rubricas contábeis para fins de controle patrimonial.

 Apesar da norma de referência ter sido elaborada com base 
em publicações técnicas sobre a matéria, não pode ser considera-
da como de aplicação direta em todos os casos, representando um 
padrão de referência para a regulação da prestação dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Portanto, pode rece-
ber as devidas adaptações em cada caso, para melhor se adequar às 
relações entre o regulado e a Agência Reguladora.

 Considerando que os ativos vinculados à concessão com-
põem a base de remuneração pelas tarifas e que devem ser segre-
gados os bens pertencentes aos Municípios, a primeira auditoria do 
ativo imobilizado dos prestadores dos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário deverá ser extensa, abrangendo o 
exame da totalidade dos bens reversíveis. Essa primeira auditoria 
será denominada de Primeiro Ciclo e as demais constituirão um ciclo 
adicional.

 A segunda auditoria do ativo imobilizado será denominada 
de Segundo Ciclo. Nele o auditor deverá concentrar suas verificações 
nos lançamentos de “adições” ao imobilizado durante o exercício, 
que representam os investimentos realizados, isto é, nos acréscimos 
de bens reversíveis utilizados na concessão.

 A cada ciclo de auditoria realizado, a base de dados anterior 
será denominada de Base Blindada. A Base Blindada, em cada ciclo de 
auditoria, deverá ser conferida e auditadas as baixas, transferências, 
depreciações e amortizações feitas no último exercício.

 De acordo com a Lei nº 11.445/07, a cada ano deverá se 
promover um ciclo de auditoria para fins de acompanhar os investi-
mentos realizados pelo prestador de serviços, em especial aos bens 
reversíveis, considerando que no primeiro ciclo se tem os seguintes 
objetivos: a) certificar a base de ativos onerosa que será remunerada 
pelas tarifas; b) certificar os ativos que foram financiados por fontes 
não onerosas; c) certificar os ativos de propriedade dos Municípios e 
que estão em uso pelo prestador serviços; d) certificar a totalidade 
dos ativos reversíveis utilizados na exploração dos serviços por Mu-
nicípio ou contrato de concessão. A partir do segundo ciclo, haverá 
a auditoria e a certificação dos investimentos, das depreciações e 
amortizações, das baixas e das transferências verificadas no ano-ba-
se do ciclo de auditoria, em consonância com as exigências do art. 42 
da Lei nº 11.445/07.
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 Conforme sugerido por Rehbein e Gonçalves (2008), os re-
latórios dos investimentos realizados deverão ser enviados periodi-
camente à Agência Reguladora, e nortearão o planejamento da audi-
toria, o período, a equipe necessária, a extensão e a profundidade de 
cada ciclo de auditoria.

Considerações Finais
 O recente marco regulatório (Lei nº 11.445/07) da prestação 

dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
apresenta complexas atividades a serem desenvolvidas pelas Agên-
cias Reguladoras. Tais atividades implicam grandes esforços técnicos 
e financeiros, além de tempo necessário para elaboração e imple-
mentação de normas que orientarão o prestador de serviços.

 Por exemplo, a implantação da contabilidade regulatória 
demanda recursos e estudos cujo período de maturação é de médio 
prazo, envolvendo mudanças sistêmicas e conceituais no tratamento 
dos dados contábeis pelo prestador de serviços, no intuito de aten-
der às necessidades regulatórias. A regulação tarifária, na qual se 
incluem os estudos de subsídios, também envolve trabalhos comple-
xos que requerem profundidade e gradualismo nas transições para 
novos modelos a serem implementados em consonância com políti-
cas públicas e regulatórias.

 Ao se referir à auditoria e certificação dos investimentos, a 
Lei nº 11.445/07 foi explícita e direta, prescrevendo que esse procedi-
mento deverá ser executado anualmente. Para a realização da audi-
toria surtir maior efeito, a contabilidade regulatória já deveria estar 
em pleno funcionamento. Contudo, a aplicação dos procedimentos 
de auditoria, de forma concomitante à implementação da contabili-
dade regulatória, poderia aumentar o nível de conhecimento sobre o 
acervo patrimonial necessário à prestação dos serviços, bem como 
de suas fontes de aplicação. Desse modo, contribuiria para a elabora-
ção do plano de contas a ser utilizado com vistas ao devido controle 
dos ativos para fins das revisões tarifárias.

 As contabilidades regulatórias, em conjunto com a audito-
ria e certificação dos investimentos, proporcionarão a base de infor-
mações e certificações necessárias aos processos de revisões tarifá-
rias em benefício do equilíbrio econômico-financeiro do prestador de 
serviços e da modicidade tarifária, bem como o controle da titulari-
dade dos bens reversíveis.

 A norma de referência apresentada nesse trabalho visa sub-
sidiar as Agências Reguladoras quanto aos procedimentos iniciais na 
implementação da auditoria e certificação anuais dos ativos utiliza-
dos pelos prestadores dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário. As agências precisam estar preparadas com 
corpo técnico e recursos financeiros para contratar serviços de apoio 
aos trabalhos de auditoria, caso necessário, para fins de realizarem 
essa importante exigência legal periodicamente.

 A utilização como fonte de consulta das publicações sobre 
contabilidade regulatória para o setor de serviços de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário, tal como a norma de referência 
elaborada por Rehbein e Gonçalves (2008), e os manuais de contabili-
dade publicados pela ARCE e pela AESBE, ambos elaborados pela em-
presa de auditoria Pricewaterhousecoopers, permitiram materializar 
os aspectos teóricos sobre auditoria e apresentar uma proposta de 
Norma de Referência para Auditoria e Certificação de Ativos confor-
me determina a Lei nº 11.445/07.

 As referências dessa Resolução foram embasadas na publi-
cação: REGULAÇÃO – NORMATIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ÁGUA E ESGOTO, volumes I e II da Agência Brasileira de Agência 
Reguladoras – ABAR e Agência Reguladora de Serviços Públicos Dele-
gados do Estado do Ceará – ARCE de 2009.

 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Casa Branca, 07 de outubro de 2020.

_______________________________
LUIS RICARDO FERREIRA FILIPPINE

Superintendente da ARESPCAB
_________________________________

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA NUNES
Chefe da Divisão Financeira e Administrativa

___________________________
JAIR RICARDO BRITO

Chefe da Divisão de Assessoria Jurídica

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município 
de Casa Branca – ARESPCAB 

Praça Itália, 408 - Bairro Industrial - Casa Branca – SP - 
CEP -13.700-000

REAJUSTE TARIFÁRIO CONCESSÃO SANEAMENTO
RESOLUÇÃO ARESPCAB N° 011/2020

Dispõe sobre a aprovação do reajuste anual dos valores 
das Tarifas de Água e Esgoto e dos Preços dos Demais Serviços 
a serem aplicados no Município de Casa Branca e dá outras 
providências. 

 A Superintendência da Agência Reguladora de Ser-
viços Públicos do Município de Casa Branca – ARESPCAB, 
criada pela Lei Complementar Municipal nº 3.634, de 6 de 
dezembro de 2019, nos termos do art. 7º, incisos IX, XI, XII, 
XIII e XIV e art. 28º inciso IV da Resolução ARESPCAB nº 001, 
de 14 de janeiro de 2020, que instituiu o Regimento Interno 
da Agência Reguladora de Serviços Público do Município de 
Casa Branca – ARESPCAB, no uso de suas atribuições, e;

CONSIDERANDO:
Que através das premissas constantes nas Leis Federais 

nº 11.445/17, nº 8.987/95, nº 9.074/95 e nº 8.666/93, pela Lei 
Orgânica do Município de Casa Branca, na Lei Municipal Com-
plementar nº 3.634, de 19/12/2019, pelo qual delegou as com-
petências municipais de regulação e fiscalização da qualidade 
da prestação dos serviços públicos de saneamento básico à 
Agência Reguladora.

Que através da Concorrência Pública nº 04/2017, o Mu-
nicípio de Casa Branca firmou Contrato de Concessão para 
prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário com a empresa Águas de Casa Branca 
SPE LTDA;

Que a empresa concessionária Águas de Casa Branca 
SPE LTDA solicitará com base nos itens da cláusula vigésima 
segunda do Contrato de Concessão, reajuste anual ordinário 
dos valores das Tarifas de Água e Esgoto e dos Preços Públicos 
dos Demais Serviços prestados no Município de Casa Branca

Que a Agência ARESPCAB, através do Parecer Consoli-
dado, emitirá o a decisão favorável ou desfavorável ao reajus-
te, após uma análise criteriosa dos departamentos internos 
sobre o pleito e sua composição documental, baseada nos 
termos contratuais para o cumprimento e atendimento aos 
prazos e premissas definidas pelo regulamento da ARESPCAB.

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Casa Branca, 07 de outubro de 2020.

_______________________________
LUIS RICARDO FERREIRA FILIPPINE

Superintendente da ARESPCAB
_________________________________

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA NUNES
Chefe da Divisão Financeira e Administrativa

___________________________
JAIR RICARDO BRITO

Chefe da Divisão de Assessoria Jurídica

REAJUSTE TARIFÁRIO CONCESSÃO SANEAMENTO
 RESOLUÇÃO Nº 011/2020

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município 
de Casa Branca – ARESPCAB 

Praça Itália, 408 - Bairro Industrial - Casa Branca – SP - 
CEP -13.700-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 125/20.

Contratada: ISABELA DUTRA RONCHI DA SILVA
 42795513838. CNPJ 32.773.284/0001-45
Objeto:  Alienação  imóveis integrante do patrimô-

nio público municipal: Matrícula nº 19.910. 
A ser pago da seguinte forma: Sinal de 5% 
já efetuado no valor de R$ 3.000,00 (três 
mil reais), e o restante de 57.000,00 (cin-
quenta e sete mil reais)  em 24 (vinte e qua-
tro vezes) conforme item  6.1.4 do edital 
Concorrência Pública n°03/2020-Processo 
n° 443/2020.

Casa Branca,08.10.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 126/20.

Contratada: ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA.
 CNPJ 34.091.218/0001-10.
Objeto:  Aquisição de veículos tipo Van, zero km 

para o Departamento de Saúde. 
Valor:  R$ 181.999,99 (cento e oitenta e um mil no-

vecentos e noventa e nove reais e noventa 
e nove centavos. 

Prazo:  12 meses.

Casa Branca,08.10.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 127/20.

Contratada: LEÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.
CNPJ 74.582.461/0001-56.

Objeto:  prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva da frota municipal de 
Casa Branca, por empresa especializada 
com fornecimento e troca de peças, com-
ponentes e/ou acessórios novos, genuínos, 
originais e/ou paralelos (1ª linha) da marca 
do veículo.

Valor:  R$ 203.000,00(duzentos e três mil). 
Prazo:  12 meses.

Casa Branca,08.10.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 128/20.

Contratada: CAIME CASALE COMERCIAL LTDA.
 CNPJ 67.950.709/0001-29.
Objeto:  prestação de serviços de manutenção pre-

ventiva e corretiva da frota municipal de 
Casa Branca, por empresa especializada 
com fornecimento e troca de peças, com-
ponentes e/ou acessórios novos, genuínos, 
originais e/ou paralelos (1ª linha) da marca 
do veículo . 

Valor:  R$ 459.873,00 (quatrocentos e cinquenta e 
nove mil oitocentos e setenta e três reais). 

Prazo:  12 meses.

Casa Branca,08.10.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL
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