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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar a participação das despesas do órgão de 
distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto nas despesas orçamentárias do 
estado da Paraíba, no período de 2012 a 2016. A pesquisa classifica-se como 
descritiva, documental e bibliográfica, com abordagem qualitativa. Para alcançar o 
objetivo da pesquisa, foi realizada a coleta de dados referente às despesas 
empenhadas e pagas em ambos os entes (Estado e CAGEPA) do período estipulado, 
por intermédio do sistema SAGRES on-line do TCE-PB. Os resultados verificados 
mostraram que as despesas empenhadas da CAGEPA diminuíram 7,38% quando 
comparado o ano de 2012 com 2016, embora tenha havido um crescimento de 51,74% 
no ano de 2013; por outro lado, o Estado manteve uma evolução crescente, chegando 
ao fim do período estudado com um crescimento de 30,42%. Em relação ao 
pagamento, a CAGEPA apresentou uma diminuição de 8,51% quando comparado o 
ano de 2012 com 2016; e o Estado teve uma evolução de 29,29% durante o período 
estudado. Assim, fica evidenciado que, a gestão pública do Estado, em seu poder de 
repasse de verbas, assegura o pleno funcionamento do órgão de distribuição de 
águas, coleta e tratamento de esgoto no período analisado. No que tange às despesas 
do órgão, verificou-se que grande parte delas se referem às contas “obras e 
instalações” e “equipamentos e material permanente”. 
 
Palavras-chave: CAGEPA. Despesa pública. Saneamento. 
  



ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze the participation of the expenses of the water 
distribution, collection and sewage treatment department in the budget expenditures 
of the state of Paraíba, from 2012 to 2016. The research is classified as descriptive, 
documental and bibliographical, with qualitative approach. In order to achieve the 
objective of the research, data were collected on the expenses committed and paid in 
both entities (State and CAGEPA) of the stipulated period, through the SAGRES online 
system of the TCE-PB. The results showed that CAGEPA's committed expenses 
decreased by 7.38% when compared to 2012 with 2016, although there was an 
increase of 51.74% in 2013; on the other hand, the State maintained an increasing 
evolution, reaching the end of the period studied with a growth of 30.42%. Regarding 
the payment, CAGEPA presented a decrease of 8.51% when compared to the year 
2012 with 2016; and the state had an evolution of 29.29% during the period studied. 
Thus, it is evidenced that the public management of the State, in its power to pass on 
funds, ensures the full functioning of the water distribution agency, collection and 
treatment of sewage in the period analyzed. With regard to the expenditure of the body, 
it was found that a large part of them refer to the "works and installations" and 
"permanent equipment and materials" accounts. 
 
Keywords: Public expenditure. Budget expenditure. CAGEPA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O saneamento básico é de fundamental importância para o bem-estar do ser 

humano, uma vez que promove o controle da saúde pública, melhora a qualidade de 

vida de uma cidade, elimina os fatores de riscos à sua saúde e, assim, aumenta as 

condições sociais e ambientais favoráveis a uma boa sobrevivência. Assim sendo, 

parte-se do pressuposto que um dos mais importantes fatores determinantes da saúde 

são as condições ambientais (BRASIL, 2006). 

Em 2007, a Lei 11.445 de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico 

(LDNSB) foi aprovada, e, segundo Albuquerque (2011, p. 53), a nova lei trouxe maior 

clareza jurídica, principalmente para os contratos de prestação de serviços, o 

desenvolvimento dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e o 

estabelecimento de metas de investimentos para o setor. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu, em janeiro de 2016, o 

saneamento básico como um direito humano, uma vez que promove o controle da 

saúde pública, melhora a qualidade de vida de uma cidade, elimina os fatores de 

riscos à sua saúde e, assim, aumenta as condições sociais e ambientais favoráveis a 

uma boa sobrevivência.  

Segundo o relator especial da ONU, Léo Heller (2016), diz que a deliberação 

dá para as pessoas uma percepção mais clara do direito ao saneamento, fortalecendo 

sua capacidade de reivindicá-lo quando o Estado falha em prover os serviços ou 

quando eles não são seguros, são inacessíveis ou sem a privacidade adequada.  

A resolução da Assembleia reconheceu a natureza distinta do saneamento em 

relação à água potável, embora tenha mantido os direitos juntos (ONU Brasil, 2016)1. 

O saneamento básico é dividido em quatro categorias: abastecimento de água 

potável; coleta e tratamento de esgotos; coleta e destinação de resíduos sólidos; 

drenagem de águas pluviais; controle de vetores transmissores de doenças. No 

Estado da Paraíba, a maioria dos municípios repassa o direito de explorar o 

abastamento de água e tratamento de esgotos para a Companhia de Água e Esgotos 

da Paraíba - CAGEPA, uma empresa de capital misto com 99% de participação do 

Governo do Estado da Paraíba. Já os resíduos sólidos, na maioria dos municípios não 

                                            
1 Disponível em: <http://nacoesunidas.org/assembleia-geral-da-onu-reconhece-saneamento-como-
direito-humano-distinto-do-direito-a-agua-potavel/>. Acesso em: 25 dez. 2017. 
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existem disposição final adequada, o que se prática é a coleta e o armazenamento 

dos resíduos sólidos em “lixões” a céu aberto. 

Diante do contexto, a proteção ao meio ambiente e o monitoramento dos 

impactos causados pela sua degradação são preocupações atuais da sociedade e 

necessitam da atuação contínua dos órgãos reguladores para tentar evitar os 

impactos ambientais, afinal, trata-se de uma área essencial para o bem-estar e a 

qualidade de vida da população. Ademais, Villarreal (2009), explica que, as atividades 

realizadas pelos seres humanos na natureza resultam em danos ao meio ambiente. 

A partir disto, Robles Jr. (2003), afirma que a solução dos problemas ambientais é 

consequência de um sistema de gestão ambiental bem administrado, para 

identificação clara dos problemas e suas causas. 

A respeito disso, Setti et al (2001) sinalizam que a melhor forma de se ter 

acesso aos recursos hídricos é por intermédio de uma boa gestão e de adequado 

processo político. Para tanto, a gestão dos recursos hídricos necessita de 

procedimentos integrados de planejamento e de administração. Com instrumentos de 

planejamento que contribuam para uma avaliação prospectiva das demandas e das 

disponibilidades desses recursos e a sua alocação entre usos múltiplos, o resultado 

será a obtenção de benefícios econômicos e sociais, com o mínimo de degradação 

ambiental possível. Por meio destes instrumentos de planejamento, alinhado a uma 

boa administração de recursos hídricos, com os devidos suportes técnicos, jurídicos 

e administrativos, este planejamento se tornará efetivo.  

Sob essa perspectiva, é importante esclarecer que para que a CAGEPA 

mantenha o contínuo funcionamento dos seus serviços públicos e cumpra com sua 

missão, se faz necessário o uso de recursos para manutenção das despesas 

operacionais e administrativas de modo que as ações e intervenções sejam realizadas 

de modo contínuo e tempestivo, e, assim, concluídas com êxito. Recursos esses 

advindos em sua maior totalidade de verbas públicas, por ser uma sociedade de 

economia mista tendo o governo da Paraíba como majoritário. 

Diante de tais discussões, um questionamento é recorrente: Qual a 

participação das despesas do órgão de distribuição de água, coleta e tratamento 

de esgoto do estado da Paraíba (CAGEPA) nas despesas orçamentárias do 

estado da Paraíba no ano de 2012 a 2016? 



7 
 

O presente estudo foi fundamentado em instrumentos de planejamento da 

despesa pública, os quais contemplam os estágios da despesa pública e uma 

explanação sobre o órgão público alvo do estudo, a CAGEPA. 

Este trabalho será embasado a partir dos estudos de MCASP (2017), 

Giacomoni (2010), Albuquerque (2011), entre outros. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a participação das despesas do órgão de 

distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto na lei orçamentária anual (LOA) 

do estado da Paraíba, no período de 2012 a 2016. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar o total das despesas do órgão de distribuição de água, coleta e 

tratamento de esgoto Estado da Paraíba, no período de 2012 a 2016; 

b) Identificar o total das despesas orçamentárias do Estado da Paraíba, no 

período de 2012 a 2016; 

c) Evidenciar a evolução das despesas orçamentárias do Estado e da CAGEPA, 

no período de 2012 a 2016; 

d) Identificar as principais despesas da CAGEPA de 2012 a 2016. 

 

1.2 Justificativa 

 

A água é um recurso indispensável para a existência da vida humana. Inclusive, 

em pleno século 21, ainda existem regiões que sofrem com a falta d’água, como o 

Sertão e o Cariri Paraibano, por exemplo, o clima seco e a falta de chuva fazem com 

que os reservatórios d’água sequem, deixando milhares de pessoas sem água potável 

e tendo que recorrer a carros-pipa. 

Dados divulgados pela CAGEPA no ano de 2015 revelou que boa parte das 

cidades do Sertão, Cariri e Curimataú Paraibano encontram-se em colapso ou 
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racionamento por falta d’água em seus reservatórios. (JORNAL DA PARAÍBA, 2015)2. 

Um estudo de Vasconcelos, (2015), aponta que mais de 70% dos municípios não tem 

política de saneamento e 48,7% não fiscalizam a qualidade da água. A estatística 

corresponde a 3.995 cidades que não respeitam a Lei Nacional de Saneamento 

Básico, aprovada em 2007. 

Os municípios possuem três formas de ferramentas para lidar com esse tipo de 

problema: secretaria ou órgão similar de meio ambiente, recursos específicos para 

área e conselho de meio ambiente. Na Paraíba, a CAGEPA é o órgão responsável 

pela fiscalização, portanto é importante que a mesma disponha dos recursos 

necessários para realizar com eficiência e eficácia suas atividades e projetos de modo 

a alcançar sua missão institucional. 

Para minimizar problemas com a distribuição de água e saneamento básico 

para toda a comunidade do Estado da Paraíba, a CAGEPA atua na captação, 

tratamento e distribuição da água. Desta forma, ao identificar a situação da falta de 

saneamento básico em algumas áreas do Estado, surgiu à necessidade de estudar a 

participação das despesas desse órgão.  

Tendo como proposta apresentar a relevância da companhia perante a 

sociedade paraibana, que tem papel preponderante no Estado por meio da redução 

de doenças, tratamento de água, despoluição de rios e riachos e preservação do meio 

ambiente, melhorando a qualidade de vida da população, torna-se importante a 

análise da representatividade das despesas públicas na instituição em estudo, por 

meio da comparação das despesas empenhadas e pagas pelo Estado da Paraíba e 

pela CAGEPA. 

Assim, o presente estudo justifica-se pela importância de compreender o 

cenário orçamentário do órgão em questão, identificando o repasse das verbas que 

estão sendo realizadas pelo Estado para o principal órgão de distribuição de água, 

coleta e tratamento de esgoto do estado da Paraíba. Além disso, pode ser base para 

futuros trabalhos acadêmicos acerca da temática de despesas públicas, podendo o 

mesmo ser ampliado e modificado dentro da instituição de ensino ao qual está 

vinculado. 

                                            
2 Disponível em: < http://www.jornaldaparaiba.com.br/sem-categoria/colapso-de-agua-afeta-17-
municipios-da-pb.html>. Acesso em: 25 dez. 2017. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Despesa Pública 

 

Na perspectiva de Kohama (2010), a despesa pública é considerada como 

conjunto de custo, ou seja, desembolso necessário para suprir as necessidades do 

Estado e de todas as pessoas relacionadas ao direito público, com a finalidade do 

ideal funcionamento dos serviços públicos. Para tanto são utilizados os seguintes 

instrumentos de planejamento: Plano Plurianual (PPA), Lei das Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 

Com vigências de quatro anos e início no segundo ano de mandato, o Plano 

Plurianual (PPA) tem como conteúdo as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública, para suas despesas de capital (investimentos, inversão financeira, 

amortização da dívida) e despesas correntes (pessoal e encargos sociais, juros e 

encargos da dívida e outras despesas com custeio), que tenham relação a programas 

de duração continuada. Segundo art. 167 da Constituição Federal (Lei 5 de outubro 

de 1988) disciplina in verbis “§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 

exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou 

sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade” (Brasil, 

1988).  

 A Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem duração de um ano e meio, 

normalmente com início na data da sua publicação e se estende até o dia 31 de 

dezembro do exercício subsequente. Esse instrumento é constituído por metas e 

prioridades da administração pública, as despesas de capital para o exercício 

financeiro seguinte, como também possui alterações na legislação tributária e 

estabelece política de aplicação das agências financeiras e oficiais de fomento. 

Contudo, de acordo com Magnoti (2008, p.203), a importância do Anexo de Metas e 

Prioridades da LDO para a lei orçamentária tem sido relativizada pelo governo federal 

nos últimos orçamentos, sendo inclusive motivo de crítica por parte do Tribunal de 

Contas da União. 

E o último instrumento de planejamento, e não menos importante, a Lei 

Orçamentária Anual (LOA), como o próprio nome sugere ela tem validade de apenas 

um ano, e nela são apresentadas às receitas, despesas, créditos, operações de 

crédito e reserva de contingências. 
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Segundo o § 5º da Constituição Federal do artigo 165 Leis de iniciativa do Poder 

Executivo estabelecerão (Brasil, 1988):  

 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público; II - o orçamento de investimento das empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social 
com direito a voto; III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas 
as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, 
bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

 

Sendo assim, compete aos orçamentos fiscais e de investimento reduzirem as 

desigualdades inter-regionais, seguindo como critério para o seu investimento as 

unidades da Federal com maiores parcelas populacionais, ou seja, quanto maior a 

população maior será o seu orçamento, já quanto menor a população menor será o 

investimento, e por último o orçamento da seguridade social que não é destinado para 

redução de desigualdade social, mas sim a saúde, assistência e previdências.  

Portanto, o governo busca com as suas ações o desenvolvimento nacional, 

redistribuição de renda e avanços sociais nos campos da saúde, educação, 

segurança, previdência social, entre outros que possibilite ao contribuinte usufruir da 

sua contribuição, uma vez que os tributos serão revertidos em forma de benefícios 

para a sociedade. 

 

2.2 Estágios da Despesa 

 

As despesas orçamentárias são classificadas em duas etapas: planejamento, 

execução. A etapa do planejamento abrange a fixação das despesas públicas nos 

instrumentos de legais PPA, LDO e LOA, desta forma são traçados os recursos 

disponíveis, considerando as metas e diretrizes traçadas pelo governo na Lei 

Orçamentária Anual, o orçamento inicial distribuído na unidade orçamentária por 

funcionalidade programática, elemento de despesa, fonte de recurso orçado 

atualizado e valor acrescido ou reduzido pelas alterações aprovadas. Para o seu 

perfeito andamento, as despesas são fixadas nos instrumentos legais PPA, LDO e 

LOA, licitadas e empenhas. É na fase de fixação, que os órgãos públicos estão 

preocupados em integrar, planejar orçar, quantificar os objetivos e fixar as metas, com 

a relação insumo-produto, tendo um controle do financeiro e avaliando e dos 

resultados que serão obtidos. 
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De acordo com o Manual de Despesa Nacional (2008, p.150): 

 

Fixação: insere-se no processo de planejamento e compreende a adoção de 
medidas em direção a uma situação idealizada tendo em vista os recursos 
disponíveis e observando as diretrizes e as prioridades traçadas pelo 
governo. Descentralizações de créditos orçamentários: ocorrem quando são 
efetuadas as movimentações de parte do orçamento e mantidas as 
classificações institucional, funcional, programática e econômica para que 
outras unidades administrativas executem. Programação orçamentária e 
financeira: consiste na compatibilização do fluxo dos pagamentos com o fluxo 
dos recebimentos, buscando o ajuste da despesa fixada às novas projeções 
de resultados e da arrecadação. 

 

Desta forma, antes dos estágios da despesa é necessário que faça a fixação, 

ou seja, a estimativa do quanto é necessário gastar para o perfeito funcionamento do 

órgão público no decorrer de todo o exercício financeiro, após será inserida na LOA, 

para depois passar pelos processos de liquidação, empenho e pagamento.   

Dentro do planejamento está à licitação, que nada mais é que um procedimento 

de contratação adotada pela administração pública, onde serão oferecidas propostas 

em meio competitivo e igualitário, e selecionada a proposta mais vantajosa para uma 

posterior contratação. Em consonância com o Manual de Despesa Nacional (2008, 

p.150), o processo de licitação adquirir os bens e serviços utilizando a melhor proposta 

para suprir as necessidades da máquina pública. 

No processo de execução existem três etapas: a primeira delas é o empenho, 

que consiste na indicação do recurso orçamentário correspondente que irá garantir o 

pagamento ao futuro contratado. 

Como bem nos assegura Paludo (2012, p. 178), pode-se dizer que o empenho 

corresponde ao primeiro estágio da despesa. Neste contexto, fica claro que o seu 

papel consiste a toda verba previstas nos órgãos públicos e destinadas a fins 

específicos. O empenho ocorre logo após a contratação da proposta vencedora da 

licitação, que consiste no comprometimento orçamentário, ou seja, assinatura do 

contrato com os meios formais de contratação e vinculação da nota de empenho que 

é o documento hábil emitido pelo Sistema Integrado de Administração Financeira – 

SIAFI, onde o mesmo vincula o empenho à Dotação Orçamentária. 

Em seguida vem à etapa da liquidação, que segue o fornecimento de bens e 

serviços prestados pelo contratado no cumprimento das suas obrigações assumidas 

na licitação, a partir deste ponto haverá o comprometimento financeiro dos recursos 

disponíveis, reconhecendo direito ao credor e momento em que ocorrerá o processo 
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de retenções de tributos na fonte, se houver, com a eminencia de possíveis 

sonegações fiscais. Giacomoni (2010, p.56) menciona que a liquidação consiste na 

verificação do direito adquirido pelo credor, tomando-se por base os títulos e 

documentos que comprovam o respectivo crédito. 

Por último, a etapa da execução, que para o MCASP (2017; p. 355), “o 

pagamento consiste na entrega ao credor por meio de cheque nominativo, ordens de 

pagamentos ou crédito em conta, e só pode ser efetuado após a liquidação da 

despesa.” Ou seja, nela ocorre o pagamento, onde estando a empresa em dias com 

as suas obrigações legais (fiscais e trabalhistas), conforme estabelecido na lei de 

licitação, será realizada a baixa orçamentária com a saída de recursos financeiros e 

os recolhimentos dos tributos no ato do pagamento pelo sistema, Contas a pagar e a 

receber – CPR do SIAFI. 

Portanto, pode constatar que a administração pública, antes da contratação de 

qualquer que seja o serviço, terá prévio planejamento e após isso buscará o equilíbrio 

entre as despesas fixadas e receitas previstas para cumprimento das necessidades 

da população. Ressalta-se, ainda, que esses gastos exigem dispêndios financeiros, e 

tais despesas devem estar previstas na lei orçamentária e autorizadas pelo poder 

competente. (MCASP, 2017; p. 355).  

 

2.3 Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) 

 

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) é uma sociedade de 

economia mista por ações, de capital autorizado, constituída mediante autorização da 

Lei Estadual nº 3.459 de 31 de dezembro de 1966, alterada pela Lei Estadual nº 3.702 

de 11 de dezembro de 1972, vinculada à Secretária de Estado da Infraestrutura, dos 

Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia. (CAGEPA, 2018)3 

O capital total da CAGEPA está distribuído em Ações Ordinárias (com direito a 

voto) e preferenciais (sem direito a voto), onde 99,98% das ações ordinárias 

pertencem ao Governo do Estado da Paraíba e 0,02% estão distribuídos em 471 

sócios entre pessoas físicas e jurídicas. 

A CAGEPA tem como objetivo: planejar, executar e operar serviços de 

saneamento básico em todo o território do Estado da Paraíba, compreendendo a 

                                            
3UMA BREVE DEFINIÇÃO. CAGEPA. Disponível em: 
<http://www.cagepa.pb.gov.br/institucional/apresentacao/>. Acesso em: 08 Fev. 2018. 
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captação, adução, tratamento e distribuição de água e coleta, tratamento e disposição 

final dos esgotos, comercializando esses serviços e os benefícios que direta ou 

indiretamente decorrerem de seus empreendimentos, bem como quaisquer outras 

atividades correlatas ou afins e tem como missão: atender as necessidades de 

Saneamento Ambiental da população, contribuindo para a melhoria de vida e da 

saúde pública dos paraibanos. 

A CAGEPA está presente em 219 localidades, a população urbana atendida 

com serviço de água é de 2.841.101 e a população urbana atendida com serviço de 

esgoto é de 880.253. 

O quadro de pessoal está distribuído geograficamente no Estado da Paraíba, 

entre a sede administrativa, em João Pessoa e as 06 (seis) gerências regionais: 

Regional do Litoral com sede em João Pessoa; Regional do Brejo com sede em 

Guarabira; Regional da Borborema com sede em Campina Grande; Regional das 

Espinharas com sede em Patos; Regional do Rio do Peixe com sede em Sousa; 

Regional do Alto Piranhas com sede em Cajazeiras. 

A figura a seguir demonstra a área das gerencias regionais da CAGEPA no 

Estado da Paraíba. 

 

Figura 1 - Gerências regionais da CAGEPA

 
 Fonte: http://www.cagepa.pb.gov.br/institucional/gerencias-regionais/ 

 

As principais atividades exercidas pela CAGEPA, por intermédio dos serviços 

prestados são: 

 

a) Abastecimento de água está dividido em quatro etapas: 
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- Captação (retirada da água do manancial) 

- Adução (transporte da água) 

- Tratamento (retirada das impurezas) 

- Distribuição (chegada da água ao cliente) 

 

b) Esgotamento sanitário, está dividida em três etapas: 

 

- Coleta (captação do esgoto domiciliar e doméstico) 

- Tratamento (retirada dos resíduos sólidos e bacteriológicos) 

- Reintegração do produto ao meio ambiente, após o tratamento 

 

c) Cooperação técnica está dividida em oito etapas: 

 

- Atendimento ao cliente 

- Controle da qualidade da água 

- Projetos e obras 

- Assistência comunitária 

- Manutenção de hidrômetros 

- Educação sanitária e ambiental 

- Publicações técnicas e educativas 

- Atividades de orientação à comunidade 

 

Além dos serviços prestados, a CAGEPA elaborou alguns serviços sociais, 

como, por exemplo, o Programa de Valorização da Vida (PVV) e a Tarifa Social. O 

Programa de Valorização da Vida (PVV) na CAGEPA, foi instituído pela Diretoria da 

CAGEPA, ao entender que a solidariedade e o tratamento são as alternativas mais 

justas e humanas para as pessoas que buscam por meio do álcool ou outras drogas 

ou que estão afetados por problemas comportamentais / emocionais,  a fuga para os 

seus problemas e frustrações do dia-a-dia, resolveu designar a Gerência de Capital  

Humano/Subgerência de Compensação e Carreira oriunda da Unidade de 

Atendimento Psicológico, para que fosse elaborado um programa que viesse atender 

aos empregados portadores desses males. 

O outro programa é a Tarifa Social é um programa pensado pela CAGEPA para 

beneficiar a população de menor poder aquisitivo. A iniciativa oferece atendimento 
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diferenciado aos clientes cadastrados, com a oferta de desconto na tarifa de água. A 

meta do programa é atender um milhão de paraibanos que se enquadram nessa faixa 

de renda e também possuem consumo mensal de até 10 metros cúbicos de água. 

Para se cadastrar na Tarifa Social, o cliente precisa apenas comparecer a uma 

das Lojas de Atendimento ao Cliente (LACs) espalhadas pelo Estado. No entanto, 

precisa comprovar que possui um perfil que se enquadre no programa. Ou seja, 

consumo de até 10 metros cúbicos de água, cadastramento no cartão Bolsa Família, 

do governo federal, ou Leite da Paraíba, do Governo Estadual; renda familiar de até 

um salário mínimo e consumo monofásico de energia elétrica de até 80 KW/mês. 
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3 METODOLOGIA 

 
3.1 Tipologia de Pesquisa 

 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa é considerada um procedimento racional 

e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos. Quanto aos objetivos, a presente pesquisa classifica-se como uma 

pesquisa descritiva, pois buscou descrever as características das despesas (empenho 

e pagamento) da CAGEPA e do Estado da Paraíba. 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa, pois os dados 

acerca das despesas orçamentárias da CAGEPA e do Estado da Paraíba, foram 

coletados em arquivos eletrônicos no site do Tribunal de Contas da Paraíba por meio 

do sistema SAGRES on-line de 2012 a 2016. 

Em relação aos procedimentos metodológicos, é caracterizado como 

bibliográfica e documental, pois trata de textos científicos, verificação de materiais 

elaborados e de dados de publicação de interesse público. 

 

3.2 Amostra 

 

A amostra desta pesquisa foi a Companhia de água e esgoto da Paraíba 

(CAGEPA), unidade da estrutura do Governo do Estado da Paraíba, localizada na 

cidade de João Pessoa-PB.  

 

3.3 Coleta e análise dos dados 

 

A coleta de dados deu-se pelo sistema SAGRES on-line do TCE-PB referente 

às despesas orçamentárias totais do Estado da Paraíba, anualmente, no período de 

2012 a 2016. Da mesma maneira, foi feita a coleta dos dados referentes à CAGEPA, 

anualmente, no período de 2012 a 2016. Os dados coletados são as despesas 

empenhadas e pagas em ambos os entes (Estado e CAGEPA), referente ao período 

estipulado. 

O processo de busca no sistema SAGRES on-line do TCE-PB iniciou-se da 

seguinte forma: foi selecionado o item “Governo Estadual” e logo após selecionado o 

ano a ser consultado na aba “Despesas”. Na primeira tela, foi obtido o total mensal e 
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anual das despesas estaduais para cada ano analisado. Após isso, foi escolhida a 

opção “unidade orçamentária” para obter a relação detalhada com as despesas 

orçamentárias de cada unidade. E, por fim, foi selecionada a unidade de código 

310601 que é referente à CAGEPA, objeto deste estudo.  

O procedimento foi repetido para cada ano a ser pesquisado, do período de 

2012 a 2016, obtendo-se 120 registros (despesas empenhadas e pagas) para o 

Estado e para a CAGEPA. Os dados foram reunidos e trabalhados em uma planilha 

do Excel, sendo em seguida, apresentados em tabelas e gráficos para melhor 

visualização e análise. 

Buscou-se, também, para melhor detalhamento, no site da Transparência-PB, 

no período de 2012 a 2016, identificar as principais despesas da CAGEPA. 

Nesta coleta de dados foi realizado o seguinte caminho: Despesa > Despesa 

orçamentária > (a) exercício; (b) mês: até dezembro; (c) poder: poder executivo; (d) 

órgão: Companhia de Agua e Esgotos do estado da Paraíba (310601); (e) 

classificação: natureza da despesa > Escolher opção: exibir relatório. Este 

procedimento foi aplicado no período de 2012 a 2016, sendo os dados apresentados 

em tabelas e gráficos para melhor visualização e análise dos resultados. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo se destina à análise dos dados obtidos no site do Tribunal de 

Contas do Estado da Paraíba. Os dados foram estruturados de modo que demonstrem 

a evolução da participação da CAGEPA no total das despesas do Estado. 

 

4.1 Despesa Orçamentária do Estado da Paraíba e da CAGEPA no período de 

2012 a 2016 

 

A Tabela 1 mostra as despesas do Estado da Paraíba, da CAGEPA e a 

participação que a mesma tem sobre o total das despesas empenhadas e pagas pelo 

Estado no ano de 2012 a 2016. 

 

Tabela 1 – Despesas empenhadas e pagas da CAGEPA e do Estado da Paraíba 

Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária 

CAGEPA Estado da Paraíba 

Ano Empenho (R$) Pagamento (R$) Empenho (R$) Pagamento (R$) 

2012 R$   27.252.574,78 R$   25.079.488,57 R$   7.692.185.656,96 R$   7.263.687.215,09 

2013 R$   41.353.144,97 R$   35.686.120,85 R$   8.637.267.914,60 R$   8.275.945.976,60 

2014 R$   30.691.829,21 R$   28.123.423,84 R$   9.414.313.385,75 R$   9.074.821.642,72 

2015 R$   35.244.654,16 R$   25.366.108,99 R$   9.624.782.931,46 R$   9.175.681.723,18 

2016 R$   21.363.389,95 R$   21.363.389,95 R$  10.032.287.392,80 R$   9.391.503.025,27 

TOTAL R$  155.905.593,07 R$  135.618.532,20 R$  45.400.837.281,57 R$  43.181.639.582,86 

Tabela 2 – Resumo do resultado da Tabela 1 

Ano Empenho (%) Pagamento (%) 

2012 0,354% 0,345% 

2013 0,479% 0,431% 

2014 0,326% 0,310% 

2015 0,366% 0,276% 

2016 0,213% 0,227% 

TOTAL 1,738% 1,590% 
Fonte: Dados da pesquisa. 2018. Valores obtidos no SAGRES – PB. 

 

Pode-se observar que em 2012 o total das despesas empenhadas no Estado 

foi de R$ 7.692.185.656,96 e o total das despesas empenhadas da CAGEPA foi de 

R$ 27.252.574,78, correspondendo a uma participação de 0,354% da CAGEPA sobre 

o total das despesas empenhadas do Estado no ano referido. 
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No tocante às despesas pagas, nota-se que o pagamento total das despesas 

da CAGEPA foi de R$ 25.079.488,57 do total empenhado. Enquanto o Estado pagou 

R$ 7.263.687.215,09 do total dos valores empenhados, mostrando que a participação 

da CAGEPA sobre o total das despesas pagas do Estado foi de 0,345% no ano de 

2012. 

Em 2013 o total das despesas empenhadas no Estado foi de R$ 

8.637.267.914,60 e o total das despesas empenhadas da CAGEPA foi de R$ 

41.353.144,97, correspondendo a uma participação de 0,479% da CAGEPA sobre o 

total das despesas empenhadas do Estado no ano referido. 

Tratando-se das despesas pagas, nota-se que o pagamento total das despesas 

da CAGEPA foi de R$ 35.686.120,85 do total empenhado. Por outro lado, o Estado 

pagou R$ 8.275.945.976,60 do total dos valores empenhados, mostrando que a 

participação da CAGEPA sobre o total das despesas pagas do Estado foi de 0,431% 

no ano de 2013. 

No ano de 2014, o total das despesas empenhadas no Estado foi de R$ 

9.414.313.385,75 e o total das despesas empenhadas da CAGEPA foi de R$ 

30.691.829,21, correspondendo a uma participação de 0,326% da CAGEPA sobre o 

total das despesas empenhadas do Estado no ano referido. 

Analisando as despesas pagas, nota-se que o pagamento total das despesas 

da CAGEPA foi de R$ 28.123.423,84 do total empenhado. Enquanto isso, o Estado 

pagou R$ 9.074.821.642,72 do total dos valores empenhados, mostrando que a 

participação da CAGEPA sobre o total das despesas pagas do Estado foi de 0,310% 

no ano de 2014. 

Em 2015, o total das despesas empenhadas no Estado foi de R$ 

9.624.782.931,46 e o total das despesas empenhadas da CAGEPA foi de R$ 

35.244.654,16, correspondendo a uma participação de 0,366% da CAGEPA sobre o 

total das despesas empenhadas do Estado no ano referido. 

No tocante às despesas pagas, nota-se que o pagamento total das despesas 

da CAGEPA foi de R$ 25.366.108,99 do total empenhado. Já o Estado da Paraíba 

pagou R$ 9.175.681.723,18 do total dos valores empenhados, mostrando que a 

participação da CAGEPA sobre o total das despesas pagas do Estado foi de 0,276% 

no ano de 2015. 

Em 2016 o total das despesas empenhadas no Estado foi de R$ 

10.032.287.392,80 e o total das despesas empenhadas da CAGEPA foi de R$ 
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21.363.389,95, correspondendo a uma participação de 0,213% da CAGEPA sobre o 

total das despesas empenhadas do Estado no ano referido. 

Analisando as despesas pagas, nota-se que o pagamento total das despesas 

da CAGEPA foi de R$ 21.363.389,95 do total empenhado. Já o Estado da Paraíba 

pagou R$ 9.391.503.025,27 do total dos valores empenhados, mostrando que a 

participação da CAGEPA sobre o total das despesas pagas do Estado foi de 0,227% 

no ano de 2016. 

A participação da CAGEPA sobre o total dos empenhos e dos pagamentos 

empenhados e pagos no Estado da Paraíba no ano de 2012 a 2016, com os valores 

agrupados anualmente, estão apresentadas a seguir (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Participação da CAGEPA sobre o total empenhado e pago pelo Estado entre 2012 a 

2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018. Valores obtidos no SAGRES – PB. 

 

Considerando as informações demonstradas no Gráfico 1, percebe-se que em 

2012, a participação da CAGEPA nas despesas empenhadas e pagas foi de 1,382% 

no total dos empenhos e de 1,358% no total dos pagamentos. Assim, a diferença entre 

a participação da CAGEPA no total das despesas empenhadas e pagas pelo Estado 

foi de 0,024% no respectivo ano. 

No ano de 2013, pode-se observar que a participação da CAGEPA nas 

despesas empenhadas e pagas foi de 1,859% no total dos empenhos e de 1,702% no 

total dos pagamentos. Assim, a diferença entre a participação da CAGEPA no total 

das despesas empenhadas e pagas pelo Estado foi de 0,157% no respectivo ano. 
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Em 2014, pode-se observar que a participação da CAGEPA nas despesas 

empenhadas e pagas foi de 1,311% no total dos empenhos e de 1,251% no total dos 

pagamentos. Assim, a diferença entre a participação da CAGEPA no total das 

despesas empenhadas e pagas pelo Estado foi de 0,06% no respectivo ano. 

Já no ano de 2015, pode-se observar que a participação da CAGEPA nas 

despesas empenhadas e pagas foi de 1,462% no total dos empenhos e de 1,130% no 

total dos pagamentos. Assim, a diferença entre a participação da CAGEPA no total 

das despesas empenhadas e pagas pelo Estado foi de 0,332% no respectivo ano. 

Em 2016, pode-se observar que a participação da CAGEPA nas despesas 

empenhadas e pagas foi de 0,942% no total dos empenhos e de 0,970% no total dos 

pagamentos. Assim, a diferença entre a participação da CAGEPA no total das 

despesas empenhadas e pagas pelo Estado foi de -0,028% no respectivo ano. 

 

4.2 Representação gráfica da evolução da despesa orçamentária do Estado da 

Paraíba e da CAGEPA, no período de 2012 a 2016 

 

Nesta seção a evolução da despesa empenhada e paga da CAGEPA 

juntamente com a despesa empenhada e paga pelo Estado da Paraíba de 2012 a 

2016 estão apresentadas graficamente. 

De acordo com o Gráfico 2, nota-se que o total do empenho da CAGEPA teve 

uma evolução no período de 2012 a 2013, passando de um total de R$ 27.252.574,78 

para R$ 41.353.144,97, valor esse que representa um aumento de 51,74% no período 

referido. Porém, de 2013 a 2016, observa-se que houve uma diminuição significativa 

no total empenhado da CAGEPA, que passou de R$ 41.353.144,97, para R$ 

21.363.389,95, diminuição essa que representou 51,66% no período estipulado e se 

relacionarmos o ano de 2012 com 2016, obtemos uma diminuição de 7,38%. 
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Gráfico 2 – Comparação entre o total anual empenhado pela CAGEPA entre 2012 a 2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018. Valores obtidos no SAGRES – PB. 

 

No Gráfico 3, pode-se observar que o total empenhado pelo Estado teve uma 

evolução significativa, onde passou de um total de R$ 7.692.185.656,96 em 2012 para 

R$ 10.032.287.392,80 em 2016, mostrando um aumento de 30,42% no período. 

 

Gráfico 3 – Comparação entre o total anual empenhado pelo Estado entre 2012 a 2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018. Valores obtidos no SAGRES – PB. 
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Os dados analisados mostram que houve um aumento em grande proporção 

das despesas empenhadas da CAGEPA entre os anos de 2012 e 2013, porém, até o 

ano de 2016, há uma diminuição significativa desse valor, chegando a ficar 

aproximado ao valor do ano de 2012, mostrando assim uma menor proporção do total 

das despesas empenhadas pela Paraíba. 

No Gráfico 4, nota-se que o total do pagamento da CAGEPA teve uma evolução 

significativa no período de 2012 a 2013, passando de um total de R$ 25.079.488,57, 

para R$ 35.686.120,85, valor esse que representa 42,29% no período referido. Porém, 

de 2013 a 2016, observa-se que houve uma diminuição significativa no total pago da 

CAGEPA que passou de R$ 35.686.120,85, para R$ 21.363.389,95, diminuição essa 

que representou 59,86% no período estipulado e se relacionarmos o ano de 2012 com 

2016, obtemos uma diminuição de 8,51%. 

 

Gráfico 4 – Comparação do total anual pago pela CAGEPA entre 2012 a 2016  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018. Valores obtidos no SAGRES – PB. 

 

No gráfico 5, pode-se observar que o total do pagamento pelo Estado teve uma 

evolução significativa, onde passou de um total de R$ 7.263.687.215,09 em 2012, 

para R$ 9.391.503.025,27 em 2016, mostrando um aumento de 29,29% no período. 
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Gráfico 5 – Comparação do total anual pago do Estado entre 2012 a 2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018. Valores obtidos no SAGRES – PB. 

 

Conclui-se que, a partir dos dados analisados, tanto as despesas pagas quanto 

as despesas empenhadas da CAGEPA, diminuíram em menor proporção que o total 

das despesas pagas e empenhadas pelo Estado de 2012 a 2016. No mesmo sentido, 

é demonstrado que o Estado durante o período estudado, mostra evidente 
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4.3 Principais despesas da CAGEPA 

 

Na Tabela 2, observa-se que grande parte das despesas pagas da CAGEPA 

de 2012 a 2016, está na conta “obras e instalações” com um total de R$ 

80.722.185,56, e possuindo um saldo a pagar até o ano de 2014 de R$ 5.655.875,46. 

Em seguida, a conta “equipamentos e material permanente” onde têm-se um total de 

R$ 53.659.163.95, também com saldo a pagar de 2012 até o ano de 2014 de R$ 

4.752.640,24. Já em 2016 a conta “indenizações e restituições” apresentou um valor 

de R$ 1.237.182,69, sendo totalmente liquidado e sem saldo a pagar no ano referido. 

 

Tabela 3 – Classificação das despesas da CAGEPA de 2012 a 2016 (em R$) 

Ano 
Natureza da 

Despesa 
Empenhada Liquidada Paga Saldo a pagar 

2012 

449051 - OBRAS E 
INSTALACOES 

16.659.768,92 16.659.768,92 15.164.166,91 1.495.602,01 

449052 - 
EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 
PERMANENTE 

10.592.805,86 10.542.643,66 9.915.321,66 677.484,20 

2013 

449051 - OBRAS E 
INSTALACOES 

27.062.727,67 26.843.710,95 24.399.450,39 2.663.277,28 

449052 - 
EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 
PERMANENTE 

14.290.417,30 13.025.417,30 11.286.670,46 3.003.746,84 

2014 

449051 - OBRAS E 
INSTALACOES 

18.154.234,06 17.757.226,98 16.657.237,89 1.496.996,17 

449052 - 
EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 
PERMANENTE 

12.537.595,15 11.733.210,01 11.466.185,95 1.071.409,20 

2015 

449051 - OBRAS E 
INSTALACOES 

20.990.759,66 20.990.759,66 14.375.891,66 0,00 

449052 - 
EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 
PERMANENTE 

14.253.894,50 14.253.894,50 10.990.217,33 0,00 

2016 

449051 - OBRAS E 
INSTALACOES 

10.125.438,71 10.125.438,71 10.125.438,71 0,00 

449052 - 
EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL 
PERMANENTE 

10.000.768,55 10.000.768,55 10.000.768,55 0,00 

449093 - 
INDENIZACOES E 
RESTITUICOES 

1.237.182,69 1.237.182,69 1.237.182,69 0,00 

Total 155.905.593,07 153.170.021,93 135.618.532,20 10.408.515,70 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018. Valores obtidos na Transparência – PB. 
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Observa-se que, entre os anos de 2012 a 2016, a principal despesa da 

CAGEPA foi com a conta “obras e instalações”, onde em valores percentuais a mesma 

apresentou uma representação de 60% sobre o total dos pagamentos, seguido da 

conta “equipamentos e material permanente” representando 39% e da conta 

“indenizações e restituições” representando apenas 1%. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo apresentado teve como objetivo analisar a participação das despesas 

do órgão de distribuição de águas, coleta e tratamento de esgoto do Estado da 

Paraíba (CAGEPA) nas despesas orçamentárias do Estado da Paraíba de 2012 a 

2016. Assim, foi utilizada uma análise anual dos totais empenhados e pagos da 

CAGEPA e do Estado da Paraíba por meio de um estudo em arquivos eletrônicos 

disponíveis no acervo do Tribunal de Contas da Paraíba e da Transparência – PB, 

para identificar os valores empenhados e pagos da CAGEPA. 

Foram utilizados dois critérios para análise dos dados, no primeiro, foi analisado 

cada ano, no qual se detectou algumas tendências, em uma delas houve uma maior 

participação do empenho e do pagamento da CAGEPA em relação à Paraíba até o 

ano de 2013, porém essa participação cai significativamente até 2016. 

O segundo critério usado foi a verificação dos totais anuais empenhados e 

pagos pela CAGEPA e o Estado, a partir dos quais percebeu-se uma evolução 

significativa das despesas entre os anos de 2012 a 2013, tanto pela CAGEPA como 

pelo Estado, onde os valores empenhados chegou a um crescimento de 51,74% no 

ano de 2013 por parte da CAGEPA, porém essa participação decai em 51,66% no ano 

de 2016,  e quando comparado o ano de porém o Estado manteve uma evolução 

crescente, chegando a 30,42% no fim do período estudado.  

Em relação ao total pago, a CAGEPA teve com uma evolução em 2013 de 

42,29% e uma diminuição em 2016 de 59,86%, entretanto, verificou-se uma 

diminuição de 8,51% quando comparado o ano de 2012 com 2016; enquanto o Estado 

teve uma evolução de 29,29% no período estudado. Nota-se que as despesas 

destinadas a CAGEPA teve seu pico em 2013, onde o valor empenhado e pago foi 

quase duas vezes maior que nos outros anos devido aos investimentos destinados 

para obras de abastecimento de água e esgotamento. 

Tratando-se da natureza das despesas da CAGEPA, foi observado que a conta 

com maior participação no período estudado foi a de “obras e instalações”, com 60% 

de representação. 

Assim sendo, fica evidenciado que, a gestão pública do Estado, em seu poder 

de repasse de verbas, assegura o pleno funcionamento do órgão de distribuição de 

águas, coleta e tratamento de esgoto no período analisado. 
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