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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE 

REGULAÇÃO - ABAR, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL 

DE 2021. 

No dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte um, às quinze horas e dez minutos, realizou-se 

virtualmente a Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira de Agências de Regulação. 

Estiveram presentes os senhores; Fernando Franco (ARCE), Carlos Gravina (ARES - PCJ), Joaquim 

Guerra (AGERBA), Demétrius Gonzalez (AGESAN), Carlos Eduardo Mendes Almeida (SRJ), 

Amiraldo da Costa Braga Júnior (AGEMAN), Gualter Lemos (ANP), Daniela Janaina Pereira 

Miranda (AGEPAR), Adir Faceio (ARIS), Edson Cabral Oliveira (ATR), Bruno Saleh (AMAE - Rio 

Verde), Affonso Henriques (ARSEP - Barcarena/PA), Joana Moraes Rezende Magela (ARSP), 

Flavine Mendes (AGENERSA), Alexandre Figueiredo (ANTAQ), Vladimir Macedo (AGENERSA), 

Ananias Castro (ARISB), Eliana Uchôa (ARBEL), Luiz Hamilton Santana de Oliveira (AGRESE), 

Marcio Saito (DAEA), Marcelo Oliveira (AGR), Frederico Maranhão (ARPE), Ocilene Gonçalves 

Soares (AGERB), Paula Fernandes da Rocha Campos (ARSESP), Vinicius Benevides (ADASA), 

Carlos Roberto Ruchiga (CGU), Heinrich Luiz Pasold (AGIR - Blumenal). Convidados; Carlos 

Moreira (CGU), Rodrigo Carvalho Gonçalves (CGU), Anamaria Rossi (Comunicação ABAR). O 

Presidente da ABAR, Sr. Fernando Franco dá inicio a primeira assembleia ordinária de 2021, 

cumprimenta a todos e apresenta a pauta. 1. Ações de Capacitação de 2020: Fernando faz um 

balanço das ações corno capacitação, cursos in company, webinars e câmaras técnicas, 

contabilizando um total de sessenta eventos, com cinco mil duzentos e quarenta e cinco 

participantes. Fernando Franco apresentou também acordos e termos de cooperação que foram 

assinados com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 

e Ambiental (ABES) e o Instituto Universitário Europeu (Florence School of Regulation). 2. 

Deliberar Sobre a Prestação de Contas do Ano 2020: Fernando Franco passa a palavra ao Sr. 

Heinrich Pasold,j presidente do Conselho Fiscal da ABAR, que faz uma breve leitura de forma 

explicativa do parecer, afirmando a legalidade e presteza das contas apreciadas. O voto do 

Conselho Fiscal é pela Aprovação das Contas. Frederico Maranhão diz que foi uma execução 

orçamentária módica, prudente e precisa ser aprovada. Fernando Franco coloca em votação 

pelo pleno da Assembleia. As contas são Aprovadas. 3. Deliberar Sobre Valores da Anuidade 

2022: Fernando Franco dá continuidade fazendo a leitura da tabela do IPCA, explicando que a 
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proposta de reajuste para esse ano será de 4,52% no acumulado do ano; Fernando Franco 

colocou em votação, ninguém se manifestou, sendo assim aprovada a proposta de reajuste. Com  

os arredondamentos de valores, foram fixados; Agências Federais e Estaduais - R$ 24.390,00 ( 

vinte e quatro mil, trezentos e noventa reais), Agências Intermunicipais e Municipais - 

R$18.100,00 (dezoito mil e cem reais), Agência Municipais estabelecidas em Municipios com até 

200 mil hab. R$ 9.050,00 (nove mil e cinquenta reais). 4. XII Congresso Brasileiro de Regulação 

e 69  Expo/ABAR: Fernando Franco passa a palavra para Silvio Diniz que iniciou lembrando que 

até o momento quinze agências fizeram o pagamento da quota extra e que o evento já conta 

com 12 estandes compromissados com essas afiliadas ABAR. Ainda comente sobre a reunião 

que a ABAR teve com os representantes do Estado do Paraná, que sediará o Congresso, e sobre 

a possibilidade de ocorrer o Fórum fbero Americano de Regulação junto ao evento. O Sr. Marco 

Aurélio, representante da Attitude Promo, empresa responsável pela organização do evento, 

fala sobre o mailing da ABAR e a busca de patrocinadores que está sendo feita e informa sobre 

a importância de viabilizar a participação dos prefeitos do Estado do Paraná no evento. A 

diretora Daniela Janaina diz que na próxima semana estarão reunidos com a Associação de 

Municípios do Estado, conversando dentro do contexto do saneamento, por isso a importância 

de conhecer a regulação. Carlos Gravina, que está substituindo Dalto Favero, Diretor Geral da 

ARES-PCJ, questiona, caso haja restrição do número de pessoas no local, se haveria a 

possibilidade do evento ser feito de forma híbrida, assim todos poderiam participar e contribuir. 

Marco Aurélio diz que há a possibilidade, porém é a forma mais cara, pela estrutura, além da 

dificuldade de obter patrocínio de forma online. Fernando Franco diz que não considera a 

possibilidade do evento online, pois assim o evento seria esvaziado e apesar das palestras há 

uma grande importância em confraternizar, acrescenta que terão a ADERASA presente no 

evento. Aproveita e faz um reconhecimento ao governo do Paraná e a Sra. Daniela Janaína, da 

AGEPAR, agradecendo pelo apoio, finaliza falando sobre as anuidades inadimplentes e pede a 

cooperação de todos para que assim o evento seja feito da melhor forma. 5. Outros Assuntos: 

Fernando Franco passa a palavra aos representantes da CGU e pede atenção de todos os 

participantes, por ser um trabalho pioneiro e fundamental para as agências reguladoras. Sr. 

Marlos Moreira, cumprimenta e agradece em especial Fernando Franco, Silvio Diniz e Paula 

Fernandes, fala sobre a satisfação da parceria entre a CGU e a ABAR, pois esse projeto avança 

as fronteiras do governo federal. Acrescenta que objetivam a melhoria da regulação no Brasil. 
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O Sr. Leonardo Secchi, que apresenta a revista da CGU e convida a ABAR para a apresentação 

de trabalhos técnicos para esta revista, com prazo aberto até julho, próximo. O Sr. Marlos 

Moreira retoma a fala e faz apresentação do projeto de Ampliação da Capacidade Institucional 

para Regulação no Brasil. Sr. Fernando pede para que Silvio Diniz leia o Parecer sobre o Pedido 

de filiação da Agência de Regulação de Goiânia como associada ABAR. Silvio Diniz diz que no 

início do ano, a Agência de Regulação de Goiânia encaminhou o pedido de afiliação à ABAR, 

assinado pelo presidente Paulo César Pereira, junto ao pedido foram encaminhadas a lei de 

criação da agência, Lei 09753, 12 de fevereiro de 2016; Lei 010.297, 27 de dezembro de 2018; 

Lei n210.507, 13 de Agosto de 2020; o Decreto 0246, 15 de janeiro de 2021; e a Lei 

complementar 0 335, 01 de janeiro de 2021. Após Silvio Diniz fazer a leitura do resumo das 

informações da Agência de Regulação de Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos de 

Goiânia, Sr. Adir Faccio diz que são cumpridas as exigências do estatuto da ABAR para 

associados, não há porque não aprovar a adesão. Sem mais manifestações a respeito, é 

Aprovada a filiação da Agência de Regulação de Goiânia - ARG à ABAR. Sr. Fernando Franco 

agradece a participação de todos e a reunião é encerrada às dezesseis horas e cinquenta oito 

minutos. 

Brasília, 29 de Abril de 2021 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO — ABAR 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

- EXERÍCICIO 2020 - 

1 — ABAR 

A Associação Brasileira de Agências de Regulação — ABAR, é pessoa jurídica de direito privado, 
sob a forma de associação civil, sem fins econômicos ou lucrativos, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 03657.354/0001-00, sendo regida pelas legislações vigentes e pelo seu 
Estatuto Social. 

A ABAR, conforme o art. 14 de seu Estatuto Social, possui a seguinte estrutura organizacional: 

Assembleia Geral; 
Diretoria; 
Conselho Fiscal. 

 

2 — CONSELHO FISCAL 

   

O Conselho Fiscal da ABAR é constituído por 3 (três) membros titulares e respectivos 
suplentes, e conforme o art. 34 de seu Estatuto Social, possui as seguintes competências: 

Fiscalizar os atos de administração financeira da Diretoria, conforme as disposições 
legais e estatutárias; 

Analisar as prestações de contas, o balanço anual e demais demonstrações e financeiras 
da ABAR; 

Examinar e emitir parecer sobre demonstrações financeiras de cada exercício, por 
convocação de seu Presidente até a Assembleia Geral Ordinária. 

3 — OBJETIVO 

O objetivo deste Parecer é apresentar os resultados da análise das contas anuais da 
Associação Brasileira de Agências de Regulação — ABAR, realizada pelos membros de seu 
Conselho Fiscal, relativas ao Exercício de 2020, compreendido pelo período de lede janeiro a 
31 de dezembro de 2020. 

11.111TANA DE ARAUJO 
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4 — ANÁLISE 

Trata-se de análise das contas, balanço anual e demais demonstrações contábeis e financeiras 
da ABAR, a fim de subsidiar a apreciação e decisão dos associados, em Assembleia Geral. 

Os documentos contábeis e financeiros encaminhados pelo Secretário Executivo da ABAR, Sr. 
Silvino Diniz à data de 03 de março de 2020, através de e-mail, a ser examinados pelos 
membros do Conselho Fiscal da ABAR, por ocasião da presente prestação de contas, foram os 
seguintes documentos: 

Balanço Patrimonial — Exercício 2020; 
Balancete 12/2020; 
Demonstração do Resultado — Exercício 2020-2019; 
Demonstração do Resultado 01-12/2020; 
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis — Exercício 2020; 
Relatório Anual de Atividades — Exercício 2020. 

4.1— Análise do Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial é um relatório contábil que reflete o resultado dos registros e a situação 
patrimonial estática da entidade naquele momento, em termos do seu conjunto de bens, 
direitos, obrigações e patrimônio líquido. Abaixo segue resumo dos Balanços de 2020 e 2019. 

BALANÇO PATRIMONIAL 

(EM 31/12/2019) 
EXERCÍCIO 2020 EXERCÍCIO 2019 AH 

....ar  

ATIVO 1.811.476,18 1.681.749,74 7,71 
ATIVO CIRCULANTE 1.609.014,86 1.462.131,27 10,05 

Disponível (Depósito Bancário e Aplicação Financeira) 1.139.939.,36 723.351,86 57,59 
Créditos (Contribuição Associativa em aberto) 451.075,50 188.561,50 139,22 
Outros Créditos (Conta Poup., Título a Receber e Adiant.) 18.000,00 550.217,91 -96,73 
Aplicações Financeiras 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 202.461,32 219.618,47 -7,81 
Imobilizado (Bens e Depreciação) 202.461,32 219.618,47 -7,81 

PASSIVO 1.811.476,18 1.681.749,74 7,71 
PASSIVO CIRCULANTE 19.988,46 18.210,83 9,76 

Obrigações Tributárias (Tributos e Impostos a Recolher) 4.520,41 4.421,49 2,24 
Obrigações Trabalhistas e Previd. (Salários, INSS e FGTS) 15.468,05 13.789,34 12,17 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.791.487,72 1.663.538,91 7,69 
Fundo Patrimonial 1.039.837.78 1.039.837,78 
Superávit (+) ou Déficit (-) do Exercício 751.649,94 623.701,13 20,51 

Nota-se um aumento no Ativo Circulante de 7,71% quando comparado os exercícios de 2019. 
Porém, o destaque fica por conta Créditos (Contribuição Associativa em aberto) que 
apresentou crescimento de 139%, saltando de pouco mais de R$ 188 mil para 	451 mil reais. 
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Ativo Circulante 	1.609.014,86 
= 80,50 

Passivo Circulante 	19.988,46 
LC = 

Disponível 	 1.139.939,36 
= 57,03 

Passivo Circulante 	19.988,46 
LI = 

Ao cruzar os créditos sobre a Receita Operacional Bruta (ROB), e num segundo momento 

sobre as contribuições, conforme abaixo: 

Análise dos créditos 2020 2019 

Créditos (créditos/ROB) 37,18 7,69 

Créditos (créditos/Contribuições) 38,39 17,54 

Observou-se um significativo crescimento, no caso dos créditos sobre o ROB, esse efeito foi 

gerado a partir de receitas de outras fontes mais robustas como as receitas de eventos e 

inscrições, mas em se considerar somente as receitas de contribuições, percebe-se que os 

valores dobraram, nesse sentido cabe uma política de recuperações desses créditos, a ser 
destacada em notas explicativas para os próximos exercícios. 
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A função do Balanço Patrimonial é evidenciar qualitativa e quandativamenti a sífUição 

patrimonial da ABAR, para tanto realizamos análises de índices de Liquidez, conforme segue: 

4.2.1 - Liquidez Corrente (LC) 

Indica quanto a entidade possui em dinheiro e bens disponíveis para pagar suas dívidas no 

curto prazo (próximo Exercício). Basicamente, a interpretação desse índice é "quanto maior, 
melhor". 

Obs.: O resultado demonstra que para cada R$ 1,00 de divida a curto prazo a ABAR, em 31 
de dezembro de 2020, dispunha de R$ 80,50 para a sua quitação. 

4.2.2 - Liquidez Imediata (LI) 

Este índice indica, em determinado momento, a capacidade de pagamento das dívidas da 

entidade de forma imediata. Ou seja, quanto a entidade consegue pagar de suas dívidas com 

o que possui em disponibilidades (caixa, banco e aplicações financeiras de liquidez imediata). 

Obs.: O resultado demonstra que a ABAR dispunha, em 31 de dezembro de 2020, R$ 57,03 
para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas. 

4.2.3 - Liquidez Geral (LG) 

JULLYANA DE ARAUJO Jruaitar"' 
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Indica quanto a entidade possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazos, 

para pagar todas as suas dívidas (Passivo Exigível), caso a entidade fosse parar suas atividades 

naquele momento. A interpretação desse índice é no sentido de "quanto maior, melhor" 
mantidos constantes os demais fatores. 

LG - 
Ativo Circulante + Ativo Não Circulante 

 

1.609.014,86 + 202.461,32 

 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

19.988,46 + 0,00 

 

      

1.811.476,18 
LG - 	  - 90,63 

18.210,83 
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Obs.: O resultado demonstra que a ABAR dispunha, em 31 de dezembro de 2020, de R$ 90,63 
para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas com terceiros. 

4.3 - Demonstração do Resultado do Exercício 

A Demonstração do Resultado do Exercício apresenta, de forma resumida, as operações 

realizadas pela ABAR durante o Exercício Social, demonstrada de forma a destacar o Resultado 
Líquido (Superávit ou Déficit) do período. 

Seguem abaixo Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2020 e 2019 de forma resumida: 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (FORMA RESUMIDA) 

DESCRIÇÃO EXERCÍCIO 2020 EXERCÍCIO 2019 
VARIAÇÃO % 
NO PERÍODO 

(+) Receita Operacional Bruta (ROB) 1.213.232,26 2.451.886,00 -50,52 
Receita de Eventos/Inscrições 38.185,26 1.376.903,50 -97,23 
Contribuições Sociais 1.175.047,00 1.074.982,50 9,31 

(=) Receitas Operacionais Liquidas (ROL) 1.213.232,26 2.451.886,00 -50,52 
(—) Despesas Operacionais -1.085.283,45 -1.828.184,87 -40,64 

Despesas Gerais e Administrativas -174.132,05 -131.255,48 32,67 
Despesas Gerais e administrativas -949.762,31 -1.758.876,07 -46,00 
Despesas Financeiras -7.733,58 -13.608,57 43,17 
(+) Receitas Financeiras 19.247,92 40.649,25 -52,65 
(+) Outras Receitas Operacionais 30.950,00 34.906,00 -11,33 
Outras Despesas Operacionais -3.853,43 

(=) Superávit Operacional Liquido 127.948,81 623.701,13 49,49 

Analisando o total da Receita Operacional Líquida obtida no Exercício de 2020, quando 

comparada com as do Exercício de 2019, verifica-se que houve um decréscimo de 50,52%, 

visto que o principal fator a drástica redução das receitas com eventos e inscrições. 

Quanto às Despesas Operacionais no Exercício de 2020, verifica-se que também houve um 
decréscimo de 40,64%, quando comparadas com as o Exercício de 2019. 
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Por sua vez no Resultado do Exercício de 2020 pode-se observar acentuada redução com 

79,49% em relação ao exercício de 2019. 

A ABAR, que em 2018 havia registra Déficit Operacional Líquido de R$ 395.785,05, o ano 

subsequente com R$ 623.701,13 e agora em 2020 com R$ 127.948,81,- 
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5 — SOLICITACõES  

Na análise das contas do exercício anterior, foram solicitadas informações e documentos 

adicionais, das quais algumas foram plenamente atendidas e outras não, conforme abaixo. 

Portanto, para as próximas análise das contas, este Conselho Fiscal solicita, para próxima 

prestação de contas, que sejam encaminhados, além dos documentos de praxe, os seguintes 

documentos: 

Razão da Conta Contábil do Exercício Anterior, contendo no mínimo: código da conta, 

nome da conta, débito ou crédito, competência, data de lançamento, credor, histórico, valor. 
— NÃO ATENDIDO; 

Balancete Mensal contendo, saldo inicial, débito, crédito, saldo atual — ATENDIDO; 

Balancete das Receitas Arrecadadas — ATENDIDO; 

Balancete das Despesas Orçamentárias — ATENDIDO; 

Informar a existência, ou não, de contencioso tributário naí esferas: federal, estadual, 

distrital e municipal ou extrajudicial em trânsito com valor, considerando metodologia de 
estimativa — NÃO ATENDIDO; 

Informar a existência, ou não, de contencioso judicial ou extrajudicial em trânsito com 

valor, considerando metodologia de estimativa — NÃO ATENDIDO. 

6— CONCLUSÃO 

Os membros do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Agências de Regulação — ABAR, 

nos termos legais e estatutários e, com base nas análises dos documentos contábeis e 

financeiros disponíveis, apresentam este Parecer sobre as Demonstrações Financeiras do 
Exercício de 2020. 

No desempenho de suas competências e prerrogativas, este Conselho Fiscal verificou os atos 

fatos dos administradores e gestores, fiscalizando o cumprimento dos seus deveres 
estatutários. 

REJEITARA DE ARAITIO MENEM. SM. 4104.1i os,  
MONTEIRO:0631362743  

NaRR714.477:11,  m77  
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sociação Brasileira de 
Agências de Regulação 

Assim, uma vez demonstrada a boa e regular aplicação dos recursos financeiros e patrimoniais 
da entidade e atendidos os preceitos formais e legais, os membros do Conselho Fiscal da ABAR 
manifestam-se FAVORÁVEL COM RECOMENDAÇÕES pela aprovação das contas relativas ao 
Exercício 2020 da entidade. 

As recomendações são: 

Atender quanto ao: razão da conta contábil, para próximo exame de contas; 

Detalhar quantos aos itens não atendido em notas explicativas, apesar de não 
contabilizadas podem haver fatos potencias ainda não clarificados nas demonstrações 
que tornem a tomada de decisão mais assertiva e atendendo aos conceitos mais 
modernos de accontability; 

Que sejam verificadas as determinações contábeis para entidades sem fins lucrativos 
de acordo com o CFC 1409/2012, ITG 2002 e o previsto nas NBC-TG26 e afins, quando 
aplicáveis, haja vista ausência da Demonstração de Mutação do Patrimônio Liquido — 
DMPL e Demonstração de Fluxo de Caixa; 

O Relatório de Gestão deve registrar os valores incorridos; 

A gestão deve apresentar o seu orçamento gerencial e as metas alcançadas, se 
alcançadas e os motivos de não atingimento, podendo ser demonstradas no relatório 
de Gestão; 

Que a entidade passe a realizar auditoria independente das demonstrações 

contábeis. 

Por fim, considera-se necessário um melhor detalhamento dos registros ocorridos ao longo 
do exercício, tal fato, poderia ser registrado e acompanhado nas 	Explicativas. Neste 
demonstrativo, é possível explanar sobre as receitas de in 	plência, respeitando seus 
vencimentos e lançamento de acordo com seus respectivos prazos (Longo prazo e curto 
prazo). 

I 22 Of. de Res. é Pessoas Jurídicas 1 
Este é o nosso Parecer, SMJ. 	 I Ficou ariuivada c6ia 	microfilmado 

1 	sob o rig. 000118932 a 	20/05/2021. 	I 
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