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Apresentação – resumo 
 

A Fundação Energia e Saneamento é uma instituição privada, sem fins lucrativos, 

que tem o objetivo de pesquisa, preservar e divulgar o patrimônio histórico e cultural dos 

setores de energia e saneamento ambiental, através de projetos de educação e cultura. 

Desde a sua criação, a Fundação atua para a democratização do acesso a esse 

patrimônio, articulando realizações de relevância para a cultura e a educação. 

Comprometida com a função social, em 2011, apresentou resultados importantes: 

� Acesso público aos museus e acervo e ações de preservação e divulgação do 

patrimônio, com ampliação do atendimento gratuito; 

� Ampliação do banco de dados do acervo; 

� Geração de energia em quatro PCHs (pequenas centrais hidrelétricas) históricas, 

preservadas e abertas a público; 

� Ação educativa em rede, incluindo as unidades do Museu da Energia e o Núcleo 

de Documentação e Pesquisa, com destaque para a parceria com a Fundação para 

o Desenvolvimento da Educação (FDE) no programa Cultura é Currículo e para o 

projeto Praça da Ciência, parceria com a Unesp de Rio Claro; 

� Nove exposições culturais e científicas em 2011; 

� Mais de 66 mil pessoas atendidas, entre visitantes e pesquisadores. 

Núcleo de Documentação e Pesquisa: 

� Aumento de 25% do público pesquisador; 

� Estruturação de área voltada para ações de História Oral; 

� Participação da Rede de Centros de Memória Empresarial; 

� Continuidade das ações de mapeamento do acervo referente ao saneamento; 

� Doações: 

� Arquivo fotográfico de Boris M. Grasnoff 

� Arquivo e biblioteca de João Jerônimo Monticelli 

� Tratamento e conservação de acervo, com destaque para a biblioteca e os fundos 

Cesp e Comgas. 

 
Rede Museu da Energia: 

Atuando em cinco cidades no Estado de São Paulo (Itu, Jundiaí, Rio Claro, Salesópolis e 

São Paulo), a rede Museu da Energia realizou projetos e programas culturais e educativos, 

visando fortalecer os conceitos de uso responsável dos recursos naturais e preservação do 
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patrimônio cultural. Em 2011, a unidade do Museu da Energia de Jundiaí ficou fechada por sete 

meses para obras de reforma de infra estrutura e de renovação da exposição de longa duração. 

Em 2011, foram atendidos mais de 50 mil visitantes. 

 
Projetos em andamento: 

� Continuidade do projeto de implantação do Espaço das Águas (patrocínio Sabesp); 

� Finalização de convênio para a implantação do Museu da História do Estado de 

São Paulo (convênio com a Secretaria de Estado da Cultura e patrocínio de Cesp e 

Sabesp); 

� Assinatura de convênio com a Prefeitura de Santana de Parnaíba para a instalação 

de um Museu da Energia e do Saneamento na área da Usina Edgar de Souza; 

� Elaboração de projeto para implantação de Centro Cultural na cidade de Salto 

Grande (patrocínio Duke Energy); 

� Gestão do Ecoturismo Caminhos do Mar (parceria com a Emae); 

� Gestão do Memória do Gás, com mais de 6 mil visitantes atendidos (patrocínio 

Comgás). 

 
Nossos mantenedores: 

CESP, AES Eletropaulo, Sabesp 

Ações detalhadas 
 
Missão  

Preservar, pesquisar e divulgar o patrimônio cultural dos setores de energia e saneamento, 

por meio de projetos técnicos, educativos e culturais a serviço da sociedade. 

 

Núcleo de Documentação e Pesquisa  
O Núcleo de Documentação e Pesquisa é responsável pela organização, conservação e 

reprodução do acervo documental e bibliográfico da Fundação Energia e Saneamento. Atende 

pesquisadores, internos e externos, que utilizam o acervo para pesquisas diversas.  

 

Doações: 

Em 2011, foram recebidas duas doações de acervo arquivístico, que totalizam 39 caixas 

de documentos textuais e 409 fotografias que já foram identificadas e disponibilizadas para 

consulta pública. Os acervos recebidos: 1. Fotografias de Boris M. Grasnoff, que trabalhou na 
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Comgás e acumulou fotografias sobre o descarregamento de coque nas retortas, parte do 

processo de produção do gás na década de 1960. 2. Arquivo e biblioteca de João Jerônimo 

Monticelli, geólogo que atuou no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) por mais de uma 

década. Foi geólogo residente nas Usinas de Capivari (1972) e Ilha Solteira (1972-1976), membro 

da equipe de construção nas Usinas de Água Vermelha e de Jupiá (1972-1973) e foi o geólogo 

responsável nas Usinas Porto Primavera e Rosana (1974-1976). Também trabalhou na Seção de 

Barragens do Agrupamento de Geologia Aplicada do IPT e foi coordenador do Convênio CESP-

IPT pela Divisão de Minas e Geologia Aplicada. 

 

Conservação: 

Foram desenvolvidas diversas ações, como treinamentos, programa de voluntariado, além 

do tratamento técnico do acervo. Destaca-se a elaboração e execução da oficina sobre noções 

básicas de conservação de acervo de biblioteca para técnicos e estagiários da Rede Museu da 

Energia, da exposição Memória do Gás e do Núcleo de Documentação e Pesquisa e a 

participação no Comitê de Preservação Escudo Azul (CPEA). Os novos voluntários envolvidos, 

recém formados pelo curso de Assistente de Conservação e Restauro de Documentação Gráfica 

(SENAI/ABER), realizaram trabalhos na área de Conservação de Documentos, entre os meses de 

setembro e dezembro. Ações importantes de preservação foram realizadas nos acervos da 

biblioteca, com a produção de caixas para proteção de 120 livros raros, e no arquivo, com 

tratamento de 26 mil documentos fotográficos do fundo Comgás. 

 

Tratamento Arquivístico: 

As atividades tiveram como objetivo a organização e acesso ao arquivo intermediário 

acumulado pela Fundação Energia e Saneamento, ao arquivo permanente da Fundação e aos 

novos conjuntos documentais recebidos em doação, compostos por documentos fotográficos e 

textuais que foram avaliados, descritos, tratados e armazenados. Foi organizada e descrita 

importante documentação iconográfica produzida pela Cesp, um conjunto de 85 álbuns 

fotográficos que datam de 1955 a 1987, com imagens sobre a construção de diversas usinas 

hidrelétricas no Estado de São Paulo. 

 

Biblioteca: 

Em 2011, o trabalho foi voltado, principalmente, para a limpeza, recuperação e 

organização física e eletrônica dos volumes recebidos em doação pela empresa ISA-CTEEP. Um 
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total de 40 mil títulos passou por este processo e estão disponíveis para consulta e pesquisa pelo 

sistema de gerenciamento eletrônico da Fundação, através de seu sítio eletrônico. São 

monografias, periódicos, anais de congressos, estudos de impacto ambiental de usinas 

hidrelétricas e relatórios institucionais. A base de dados da biblioteca histórica está em processo 

contínuo de alimentação, tendo seu catálogo eletrônico disponível também pela Internet. Neste 

ano foram indexados 3.620 novos registros, entre novas publicações originadas por doações e 

aquisições, dando continuidade à renovação dos acervos. 

 

Ação Educativa: 

Foi dada continuidade ao projeto desenvolvido junto à EMEF Duque de Caxias, fruto de 

parceria estabelecida com a Diretoria Regional de Educação (PMSP). Em 2011, 140 alunos das 

7as. séries, participaram do projeto Resgate da História da Baixada do Glicério, através de 

práticas de história oral. Os alunos participaram de oficinas de fotografia e de história oral, fizeram 

estudo do meio na baixada do Glicério, para visualização e reconhecimento da região, e 

conheceram o arquivo histórico da Fundação Energia e Saneamento. 

 

 

 

Democratização do acesso e Apoio à Pesquisa: 

Durante o ano de 2011, foram realizadas atividades como a digitalização de documentos 

para pesquisadores externos e internos, participação na gestão dos documentos eletrônicos e 

alimentação do banco de imagens da Fundação Energia e Saneamento. Foram digitalizados 

3.292 novos documentos, entre fotografias, plantas e documentos textuais, correspondendo às 

demandas de pesquisadores e de planejamento anual. O número de pesquisadores atendidos em 

2011 cresceu, calculando-se uma média de 21 pesquisadores por mês e que somaram 260 

pesquisadores durante o ano. Os contato feitos através do site da Fundação também cresceram 

no ano: o Fale Conosco pelo qual chegaram 240 solicitações de atendimento e o contato através 

do banco de dados do acervo que somou 26 solicitações de atendimento. 

 

Resultados: 

Documentos bibliográficos: 3.620 novos registros para consulta;  

Documentos fotográficos: 85 álbuns fotográficos organizados e descritos e mais de 26 mil 

documentos tratados 
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Digitalização de Documentos: 3.292 novos documentos disponíveis 

PÚBLICO TOTAL   2.100 

 

Como pesquisar: 

Na página da Fundação Energia e Saneamento (www.energiaesaneamento.org.br) 

encontra-se disponível o catálogo eletrônico do arquivo, da biblioteca e do museu. As pesquisas 

presenciais são realizadas no Núcleo de Documentação e Pesquisa, mediante agendamento 

prévio pelo e-mail pesquisa@energiaesaneamento.org.br ou pelo telefone (11) 3276-4747. No 

Núcleo, o pesquisador utiliza instrumentos de pesquisa eletrônicos e impressos e conta com o 

apoio de equipe especializada. 

 

 
Rede Museu da Energia 
 

Museu da Energia de Itu: 

Está instalado em um sobrado de 1847, que sediou a primeira companhia de distribuição 

de energia elétrica da região. Sua exposição trata do uso doméstico da energia, bem como de seu 

uso racional, contribuindo para a economia de energia e para a preservação do meio ambiente. As 

ações desenvolvidas no Museu possibilitam ao educador desenvolver atividades, aplicar conceitos 

de educação interdisciplinar e de temas transversais que permitem o acesso qualificado ao 

patrimônio cultural da energia. 

Em 2011 o Museu atendeu gratuitamente alunos da rede estadual de ensino público, 

através da parceria com a FDE; participou de diversas ações culturais, em parceria com 

instituições locais; estabeleceu novas parcerias, com destaque para a criação do Fórum 

Permanente dos Museus de Itu, que nasceu a partir de uma ação conjunta do Museu da Energia, 

Museu da Música, Museu Republicano, Museu de Arte Sacra Padre Jesuíno do Monte Carmelo e 

Museu da Cidade. O setor educativo do museu produziu novo material pedagógico de apoio aos 

professores que visitam o museu, e teve reconhecido seu trabalho, ao ganhar o 1o. lugar na 

categoria Arte Socioambiental na 4a. Olímpiada Ambiental, promovida pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente da Estância Turística de Itu. 

O Museu fortaleceu sua atuação regional, com a continuidade de parcerias com 

associações locais e com a participação no Conselho de Cultura de Itu e na Associação Pró-

Desenvolvimento do Turismo da Estância Turística de Itu (Protur). Ainda a parceria com a FDE 
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contribuiu para o cumprimento da missão institucional do Museu. Ainda, foram realizadas as 

seguintes ações: 

_ Exposições: Água: energia do planeta Terra; Almanaque feminino 1930-1950; Agência e 

escritório: a Light e a Cia. Ituana. 

_ Oficinas e palestras: Capacitação para professores (FDE); Memórias e Cartuns; 

Acessibilidade: a inclusão de públicos especiais no museu; Cartuns e desenhos de humor; 

Semana do Patrimônio; Jornada dos Museus 

_ Eventos: intervenção Memórias do Sobrado: elas contam a história; binquedoteca 

Recicloteca; III Conferência Municipal de Cultura 

_ Ações culturais: Caminhada luminosa; Itu arte ao vivo; série Diálogos 2011; projeto A 

Mata Atlântica é aqui; Fórum Permanente de Museus de Itu 

 

Museu da Energia de Jundiaí: 

Situado em um imóvel que abrigou uma subestação transformadora de energia, o Museu 

conta com exposição permanente que trata das diversas fontes de energia, e sua relação com o 

meio ambiente, e a importância do uso racional e seguro da energia. São oferecidas visitas 

guiadas e oficinas pedagógicas, além de contar com biblioteca para pesquisa e auditório. 

Em 2011 foram desenvolvidas ações técnicas de conservação do acervo armazenado na 

reserva técnica; ampliação do acesso ao Museu, com o recebimento gratuito de alunos da 

parceria com a FDE (projeto Cultura é Currículo); participação do Museu no projeto Expresso 

Turístico, que ampliou o público de turistas e de moradores da região ao Museu. Por conta de 

fortes chuvas que danificaram parte da estrutura física do museu, o equipamento ficou fechado à 

visitação por sete meses, sendo reaberto em setembro, com sua exposição de longa duração 

repaginada. 

 

Museu da Energia de Rio Claro: 

Localizado no município de Rio Claro e instalado em uma PCH histórica (1895) em 

operação, o Museu recebe visitas e desenvolve diversas ações educativas aproveitando os 

recursos naturais, culturais, históricos e de infra-estrutura do local. Aqui são desenvolvidos 

roteiros que abordam os aspectos históricos, ambientais e científicos da geração de energia, além 

de roteiros específicos para alunos de educação infantil. 

Em 2011 foram realizadas ações técnicas de conservação dos objetos armazenados na 

reserva técnica; foi dada continuidade à parceria com a prefeitura de Rio Claro para o 
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desenvolvimento do projeto "Estação Turismo", em que o Museu recebe os participantes do 

projeto gratuitamente; a unidade participou da parceria firmada com a FDE para o atendimento a 

alunos da rede estadual de ensino (projeto Cultura é Currículo); o Museu participou do evento 

Praça da Ciência, realizado pela UNESP, onde o Museu apresentou atividades pedagógicas e 

experimentos em praça pública; foi dada continuidade às parcerias com CEA-UNESP e 

Faculdades Claretianas. 

O atendimento ao público escolar foi consolidado e ampliado com a parceria com a FDE. 

Também foi possível ampliar o acesso à população local, através do projeto turístico da prefeitura. 

Por fim, houve continuidade das ações de pesquisa, com sua divulgação na Praça da Ciência. 

 

Museu da Energia de Salesópolis 

Localizado em uma pequena central hidrelétrica (PCH) de 1913, que está novamente em 

operação, o Museu desenvolve atividades de educação, cultura e recreação, por meio de visitas 

monitoradas. São desenvolvidos dois roteiros de visitação: "história e funcionamento da usina" e 

"biodiversidade". 

Em 2011, foi dada continuidade à parceria com a Secretaria Municipal de Educação de 

Salesópolis para atendimento a alunos e professores da rede municipal de ensino; foi aberto novo 

roteiro de visitação, o "Viajando pela história da energia de Salesópolis", com o objetivo de 

aproximar a população da cidade da usina, em complementação à continuidade do projeto 

"Salesópolis para os Salesopolenses"; foi realizado o atendimento gratuito a alunos da rede 

estadual de ensino, através de parceria com a FDE, no projeto "Cultura é currículo"; foram 

realizadas ações de educação ambiental, com a participação do museu na 1a. Praça 

Socioambiental do Alto Tietê, visitas especiais na semana em que se comemorou o dia mundial 

da água, na semana nacional do meio ambiente e no dia mundial da energia. 

Foi fortalecida a relação com a prefeitura, o que propiciou o atendimento a um número 

maior de alunos provenientes de escolas públicas, e com o projeto "Salesópolis para os 

Salesopolenses". Ainda, foi ampliado o acesso ao Museu, através da parceria com a FDE. 

Exposições, palestras e oficinas realizadas: 

_ Roteiro: Viajando pela história da energia de Salesópolis; 

_ Visita Dia Mundial da Água; 

_ 1a. Praça Socioambiental do Alto Tietê; 

_ Palestras: Todo dia é dia de Educação, Vamos cuidar de nosso planeta, Lixo é no lixo, 

Flora da Mata Atlântica; 
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_ Exposições: Uso Racional da Energia: o tema de hoje e sempre, A arte de nossa terra 

_ Café com energia. 

 

Museu da Energia de São Paulo: 

Está instalado em edifício histórico (1894), localizado no bairro de Campos Elíseos, na 

cidade de São Paulo. Este é um espaço dedicado ao conhecimento e à discussão sobre história 

da energia, o desenvolvimento tecnológico do setor energético e seus impactos, além de 

apresentar temas sobre a industrialização e a urbanização da cidade.  

Em 2011, foram atendidos alunos dentro da parceria firmada com a FDE (projeto Cultura é 

Currículo). O trabalho do Museu neste ano se voltou para ampliação de parcerias, com o intuito de 

firmar o equipamento como opção cultural na região, bem como se colocar como referência de 

ação educativa nos equipamentos do bairro, objetivos que foram atingidos, refletindo-se em 

aumento do público visitante. 

Principais ações: 

_ Exposições: Memórias do Casarão; Grafia da Luz; Padrões de Zaida Siqueira. 

_ Oficinas/palestras/gincanas: Caçadores do Museu: em busca do templo da energia; 

Cinergia (projeto com debates após a exibição de filmes); projeto Aprendiz Comgás no Museu da 

Energia; Semana Nacional de Museus; Acessibilidade em Museus; Capacitação em gestão de 

projetos culturais; Primavera dos Museus. 

_ Parcerias: FDE; EE João Kopke; Museu de Arqueologia Industrial de Mairiporã; Instituto 

de Física da USP; Catavento Cultural; Sesc; Instituto Dom Bosco, entre outros. 

 

Resultados: 

Nove exposições históricas e científicas 

PÚBLICO TOTAL   50.192 

 
 
Serviços e Projetos Especiais  

A área de Serviços e Projetos Especiais é responsável pelo desenvolvimento de produtos, 

serviços e projetos culturais de interesse da Fundação Energia e Saneamento, voltados ao 

atendimento das necessidades das instituições dos setores de energia e saneamento ambiental. 

Entre suas atribuições estão elaborar propostas de ação de curto, médio e longo prazo, visando 

garantir a preservação do patrimônio histórico do setor; por meio de projetos específicos de 

organização de acervos, pesquisa histórica e gestão documental, de acordo com as necessidades 
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apresentadas pelas empresas e entidades dos setores de energia e saneamento ambiental. Em 

uma perspectiva de sustentabilidade financeira da Fundação, a área tem como missão contribuir 

para a difusão de uma cultura de responsabilidade social e histórica, por meio do desenvolvimento 

de projetos junto a pessoas e instituições ligadas aos setores de energia e saneamento. 

 

Serviços: 

Em 2011, a prestação de serviços da Fundação, que atendeu, também, ao cumprimento 

de sua missão institucional, compreendeu:  

A) AES Eletropaulo: gestão do arquivo de contratos de grandes clientes, responsável pelo 

controle de mais de 13 mil contratos, incluindo, o controle de empréstimos e consultas, além da 

manutenção de banco de dados cadastrais. 

B) Duke Energy: Gestão do Arquivo Geral – realização de atividades de atendimento, 

recebimento e catalogação de documentos, além da fiscalização e revisão de arquivos em oito 

usinas hidrelétricas da empresa. 

C) SMDU e Emplasa: em 2011 foi realizada a manutenção regular e periódica do sistema 

de gerenciamento eletrônico de acervos da Fundação Energia e Saneamento (Enerweb). 

 

 

 

Projetos especiais: 

A) ESPAÇO DAS ÁGUAS: destacaram-se os trabalhos de reformulação do projeto de 

História Oral do Espaço das Águas, com o tema "modelo de gestão de recursos hídricos". O 

projeto contemplou a produção de cinco entrevistas, a realização do primeiro Café com Memórias 

voltado ao setor de saneamento, além da continuidade da indexação do Jornal Ligação, 

importante fonte de pesquisa do setor. 

B) MEMÓRIA DO GÁS: gerenciamento do serviço educativo da exposição Memória do 

Gás. Em 2011, foi ampliado o número de visitantes para 6.571, entre alunos de escolas de ensino 

fundamental e médio e grupos indicados pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de 

São Paulo. 

C) ECOTURISMO CAMINHOS DO MAR: gerenciamento do serviço educativo ao 

Ecoturismo Caminhos do Mar. Em 2011, o projeto funcionou apenas nos meses de janeiro e 

fevereiro, período em que recebeu 1.718 visitantes para o roteiro histórico cultural em programa 

de educação e interpretação ambiental. Em 1º de março 2011, em decorrência de fortes chuvas 
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de verão aconteceram sérios deslizamentos em pontos das encostas da Serra do Mar e por 

medida de segurança o DER – Departamento de Estradas e Rodagem, interditou a estrada e as 

atividades de visitação pública foram suspensas por tempo indeterminado. 

D) CAFÉ COM ENERGIA E CAFÉ COM MEMÓRIAS: dando continuidade ao programa de 

História Oral da Fundação, o projeto realiza encontros periódicos com profissionais do setor de 

energia e de saneamento com o objetivo de registrar a memória por meio de relatos de 

experiências no cotidiano de trabalho. Em 2011, foram realizados três encontros que totalizaram 

cerca de 60 participantes. O Café com Memórias do Colégio Stafford - que ocupou o complexo 

Casarão Santos Dumont entre as décadas de 1920 e 1950, local que hoje abriga a sede da 

Fundação - e do Saneamento - por meio da participação dos aposentados do Sindicato dos 

Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo - tiveram continuidade. 

O contato com ex-trabalhadores da Usina de Salesópolis - que abriga uma das unidades da Rede 

Museu da Energia - foi iniciado com o primeiro Café com Energia focado nessa rede. 

E) CONVÊNIO – MUSEU DA HISTÓRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - em dezembro de 

2008, foi assinado convênio com a Secretaria de Estado da Cultura visando o gerenciamento do 

projeto de implantação do Museu da História do Estado de São Paulo no complexo Casa das 

Retortas, no Parque Dom Pedro II. O convênio contemplou a coordenação de ações de Pesquisa 

Histórica, Museologia e Museografia, Restauro e Arquitetura. Todas as ações programadas foram 

executadas e encerradas em dezembro de 2011, com previsão de entrega de relatório de 

prestação de contas final à SEC em janeiro de 2012. 

F) PROJETOS ELABORADOS E APROVADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA E 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA: 1. Plano de Trabalho das unidades do interior da 

Rede Museu da Energia (ProAC); 2. Implementação do Museu da Energia de Brotas (edital Mais 

Museus - MinC); 3. Modernização das unidades de Itu e Salesópolis da Rede Museu da Energia 

(edital Modernização de Museus - MinC). 

G) PROJETOS INCENTIVADOS VIA LEI ROUANET (MINC) COM EXECUÇÃO INICIADA 

EM 2011: 1. Livro Guarapiranga 100 anos; 2. Centro de Memória Força e Luz Paulista; 3. 

Programa de exposições itinerantes da Rede Museu da Energia; 4. Exposição de longa duração 

do Museu da Energia de São Paulo; 5. Usina de Memórias: a história da Usina Henry Borden 

contada a partir de seus trabalhadores; 6. Programa de visitação de escolas públicas à exposição 

Memória do Gás (continuação de projeto de 2010); 7. Implantação do Espaço das Águas, com 

elaboração de projetos para o restauro da primeira usina elevatória de esgotos da cidade de São 

Paulo (continuação de projeto de 2010). 
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Resultado: 

PÚBLICO TOTAL   14.000 

 

 

Como colaborar  
Exposições temporárias e itinerantes, projetos editoriais, de pesquisa e educativos, além 

de outras realizações tão significativas para a cultura, para a história e para a construção da 

cidadania só tornam-se possíveis a partir do apoio de instituições, empresas e incentivadores 

comprometidos com a preservação e divulgação de nossa cultura. Conheça abaixo como 

colaborar com as ações desenvolvidas pela Fundação Energia e Saneamento. 

 

Mantenedor: 

Os mantenedores ajudam a manter as ações diretamente ligadas à missão da Fundação, 

que estão alocadas no Núcleo de Documentação e Pesquisa e na Rede Museu da Energia. 

Considerando a qualificação de OSCIP, as empresas mantenedoras podem fazer a 

dedução da doação realizada em seu imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro - 

CSSL, desde que esta pessoa jurídica seja tributada com base no lucro real. A dedução pode ser 

de até 2% do lucro operacional bruto e o montante total doado é abatido como despesa 

operacional da empresa doadora, graças ao entendimento contido na Lei, de que o apoio às 

instituições qualificadas como OSCIP fortalece a sociedade civil, por desenvolverem 

reconhecidamente ações de interesse público. 

 

Patrocinador: 

Nossos patrocinadores nos ajudam a expandir as ações de educação e cultura da 

Fundação, com apoio a projetos especiais, com uma finalidade específica. 

Esses projetos podem ser realizados considerando os benefícios previstos a apoiadores de 

OSCIPs, ou leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet (imposto de renda) e o ProAC (ICMS). 

 

Apoiador: 

Nossos apoiadores nos ajudam a ampliar a visibilidade de nossas ações, com parcerias 

para divulgação de marca e programação. 
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Ficha técnica 

 

Conselho Curador: 

Ricardo Achilles (Presidente do Conselho Curador) 
José Guilherme Figueira da Cruz (Suplente) 
Representantes da Secretaria de Estado de Energia 
 
Rogério Menezes de Melo 
Vanildo Rolando Neubauer (Suplente) 
Representantes da Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos 
 
Luis Celso Vieira Sobral (Vice-Presidente do Conselho Curador) 
Claudinéli Moreira Ramos (Suplente) 
Representantes da Secretaria de Estado de Cultura 
 
Shozo Motoyama 
Maria Lucia Caira Gitahy (Suplente) 
Representantes da FAPESP 
 
Maria Izabel Branco Ribeiro 
Kátia Regina Felipini Neves (Suplente) 
Representantes do International Council of Museums - ICOM 
 
Marcio Rea 
José Roberto Zacchi (Suplente) 
Representantes da Companhia Energética de São Paulo - CESP 
 
Paulo Roberto Fares 
Mario Luiz do Nascimento Oliveira (Suplente) 
Representantes da Empresa Metropolitana de Águas e Energia - EMAE 
 
Aglaê Gonçalves 
Representante da AES Eletropaulo 
 
Luiz Carlos Neto Aversa 
Representante da SABESP 
 
Otávio Carneiro de Rezende 
José Geraldo dos Santos (Suplente) 
Representantes da Companhia Brasileira de Alumínio - CBA 
 
 

 
Conselho Fiscal: 

Marcos Bianchini 
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Representante da Companhia Energética de São Paulo - CESP 
 
Celso Manoel dos Santos 
Representante da Empresa Metropolitana de Águas e Energia - EMAE 
 
Stella Macerani 
Representante da Elektro Eletricidade e Serviços 
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Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento 
 

C.N.P.J. 02.414.436/0001-52 
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 
 
(Em Reais) 
 

1 Objetivos sociais 
 
A Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento, com nome fantasia Fundação Energia e 
Saneamento, inscrita no C.N.P.J. 02.414.436/0001-52, é uma fundação de direito privado, sem fins 
lucrativos, com autonomia jurídica, administrativa e financeira, que tem por finalidade o recolhimento, 
guarda, pesquisa, inventário, preservação e difusão do patrimônio histórico e cultural referente à história da 
energia e do saneamento ambiental, da industrialização e da urbanização no Estado de São Paulo e no 
Brasil, disponibilizando-o ao público em geral, notadamente das comunidades em que atua, e tendo como 
suporte a documentação histórica (arquivística,  bibliográfica e museológica), o patrimônio imobiliário e o 
maquinário operativo ou não que lhe foram ou forem destinados ou adquiridos, podendo, para consecução 
de seus fins institucionais, segundo o regime que venha a ser outorgado pelo poder concedente, tornar-se 
agente do setor de energia, desde que devidamente analisado e aprovado, caso a caso, pelo Conselho 
Curador. 
 
Os bens edificados para as atividades da Fundação Energia e Saneamento são: 
 
• Dois imóveis urbanos, um no município de Itu e outro no município de Jundiaí, de grande interesse 

histórico, que integram a Rede Museu da Energia; 
 
• Quatro PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas) – Salesópolis (Salesópolis), Corumbataí (Rio Claro), 

Jacaré-Pepira (Brotas) e São Valentim (Santa Rita do Passa Quatro), todas no Estado de São Paulo, 
também de grande interesse histórico, que operam como Usinas-Parque e unidades locais da Rede 
Museu da Energia; 

 
• O complexo Cleveland, através do Termo de Permissão de Uso da Secretaria de Estado da Cultura, que 

abriga a sede administrativa da instituição e o Museu da Energia de São Paulo. 
 
• Um galpão no município de São Paulo, no bairro do Cambuci, por contrato de cessão de uso, que abriga 

o Núcleo de Documentação e Pesquisa – NDP. 
 

As quatro PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas), além de núcleos educacionais e culturais vocacionadas 
para a missão da Fundação, foram objeto de estudo e planejamento, visando sua reativação e contribuindo 
com a sustentabilidade da instituição. O processo de habilitação, iniciado em 2001, junto a órgãos 
competentes e, principalmente, a Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL recebeu as seguintes 
certificações: 
 
• PCH Corumbataí  Resolução 698 de 24/12/2003 
• PCH Salesópolis  Resolução 326 de 26/09/2005 
• PCH São Valentim  Resolução 327 de 26/09/2005 
• PCH Jacaré-Pepira  Resolução 310 de 12/09/2005 
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Atualmente, as quatro PCHs encontram-se com os direitos de exploração e os direitos de interferência em 
recursos hídricos superficiais para fins de geração e comercialização de energia elétrica, cedidos pela 
Fundação Energia e Saneamento para a empresa Heber Participações Ltda., a qual constituiu a sociedade 
de propósitos específicos a empresa, Água Paulista Geração de Energia Ltda. para exercer a atividade de 
produção e comercialização da energia elétrica gerada por estas PCHs. Por este contrato, a Fundação 
Energia e Saneamento recebe em contraprestação mensal, desde novembro de 2007 a importância 
equivalente a 20% da receita líquida operacional auferida com a operação ou o montante de R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil), o que for maior. 
 
Em decorrência da rescisão contratual com o parceiro anterior, Corumbataí Eletricidade Ltda., devido a 
sucessivas inadimplências em relação ao cronograma de recuperação das PCHs e respectivos 
pagamentos, a Fundação Energia e Saneamento iniciou ações judiciais para ressarcimento de seus custos 
e prejuízos, conforme descrito na Nota Explicativa 11. 
 
A Fundação Energia e Saneamento é a gestora do empreendimento “Ecoturismo Caminhos do Mar”, 
localizado na antiga estrada de Santos, através de Termo de Parceria firmado com a EMAE em 30/12/2004. 
  
A Fundação Energia e Saneamento qualificada como OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, (Processo do Ministério da Justiça n.º 08015.007714/2003-42, conforme despacho da Secretária 
Nacional de Justiça, de 05 de junho de 2003, publicado no Diário Oficial de 17 de junho de 2003). E como 
instituição sem fins lucrativos, goza de isenções tributárias previstas na legislação ordinária. A sua 
qualificação como OSCIP, renovada anualmente, tem prazo de validade até 30 de junho de 2012. 
 

2 Recursos de dotação orçamentária 
 
As empresas energéticas paulistas, instituidoras da Fundação Energia e Saneamento, no contexto da 
privatização deste setor, assumiram o compromisso de efetuar doações anuais compulsórias de R$ 3,6 
milhões (valor histórico, corrigido pelo Índice de IGPMFGV) em um prazo de 0 + 4 anos, a partir da 
privatização. O referido compromisso encerrou-se em 2002 e teve como finalidade prover a entidade de 
recursos para reorganizar, restaurar e preservar os acervos históricos a ela destinados.  
 
A partir do exercício de 2004, a Fundação Energia e Saneamento se manteve com recursos próprios, com a 
exploração de seus parques e PCHs na cessão de uso de seu acervo, na prestação de serviços e, para 
complementar as necessidades financeiras dos exercícios, de contribuições institucionais de empresas 
mantenedoras, estas estatais e privadas dos setores de energia e saneamento.  
 
Para o custeio operacional do exercício de 2011, foram considerados, em seu orçamento, o aporte da 
mantenedora CESP – Companhia Energética de São Paulo, no montante de R$ 1.000.000,00. Em 
23/12/2011, a mantenedora SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo efetivou 
o aporte de R$ 400.000,00. 
 

3 Base de preparação 
 
a. Declaração de conformidade  
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, consubstanciadas nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos e às fundações, 
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial as Resoluções nº 837, de 
22 de fevereiro de 1999, que aprovou a NBC T 10.4, que trata das Fundações e nº 877, de 18 de 
abril de 2000, que aprovou a NBC T 10.19 , e a Resolução 966 de 16 de maio de 2003, que visam 
orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos 
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pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros. 
 
b. Base de mensuração 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. 
 
c. Moeda funcional e moeda de apresentação 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em reais, que é a moeda funcional da 
Fundação Energia e Saneamento. 
 
d. Uso de estimativas e julgamentos 
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados. 
 

4 Principais políticas contábeis 
 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os 
períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. 
 
a. Instrumentos financeiros 
Ativos e passivos financeiros não derivativos 
A Fundação reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da 
negociação na qual a Fundação se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. 
A Fundação tem os seguintes ativos e passivos financeiros não derivativos: ativos financeiros registrados 
pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. 
 
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como 
mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos 
financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Fundação gerencia tais 
investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos, de acordo com a 
gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Fundação. Os custos da transação, após 
o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo 
valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são 
reconhecidas no resultado do exercício.  
 
Empréstimos e recebíveis 
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo 
custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável.  
Os empréstimos e recebíveis abrangem clientes, outros créditos, empréstimos e financiamentos, 
fornecedores e outras contas a pagar.  
 
Caixa e equivalentes de caixa 
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Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros 
com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação.  
 
b. Apuração do superávit (déficit) 
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de 
competência de exercício, exceto quanto às receitas de contribuições e doações que são 
reconhecidas quando do efetivo recebimento dos recursos, momento em que são consideradas 
realizadas. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. 
 
A receita decorrente de doações e patrocínios a projetos culturais aprovados de acordo com a Lei 
Rouanet, recebida na forma de ativo monetário, é reconhecida no resultado do exercício, de 
maneira sistemática, ao longo do período correspondente às despesas incorridas no 
desenvolvimento das atividades do projeto.  
 
c. Aplicações financeiras  
As aplicações financeiras com vencimento em prazos inferiores a 12 meses são demonstradas no ativo 
circulante, as aplicações financeiras em prazos superiores a 12 meses, são demonstradas no realizável a 
longo prazo, ambas pelo valor da aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço 
 
d. Contas a receber 
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, e não excedem o valor de realização.  
 
e. Despesas antecipadas 
Refere-se basicamente a pagamento de prêmios de seguros cujo período de vigência beneficia o exercício 
seguinte. Estão representadas pelo seu valor nominal. 
 
f. Imobilizado 
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações são calculadas pelo método 
linear, às taxas mencionadas na nota explicativa número 8, com base em taxas que levam em conta o 
tempo de vida útil econômica dos bens. 
 
g. Intangível 
É composto basicamente por programas de computador (software), que são amortizados usando-se método 
linear à taxa de 20% a.a. 
 
h. Redução ao valor recuperável 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado deve ser avaliado a cada data de 
apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. 
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda 
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos 
fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. 
 
i. Passivo Circulante e não circulante 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas 
até a data do balanço patrimonial.  

 

j. Provisões 
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Fundação tem uma obrigação legal ou 
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso financeiro seja 
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exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. 
 
As provisões de férias e 1/3 foram constituídas tomando-se por base a remuneração do empregado no mês 
em que ela estiver sendo constituída. Os encargos sociais foram constituídos concomitantemente à 
constituição das provisões. 
 
k. Patrimônio social 
Representa o patrimônio inicial da Fundação, acrescido ou reduzido dos superávits/déficits apurados 
anualmente desde a data de sua constituição que são empregados integralmente nos objetivos sociais, 
conforme divulgado na Nota Explicativa n° 1. 
 

5 Caixa e equivalentes de caixa 
 
No exercício de 2010, todas as aplicações financeiras da Fundação foram classificadas como 
Caixa e Equivalentes. 
 
No exercício de 2011, estas aplicações foram contabilizadas de acordo com os seus respectivos 
vencimentos (curto e longo prazo), conforme determinação da NBC T 3.8 – Demonstração dos 
Fluxos de Caixa. 
 
 

 2011  2010 
    

Caixa 4.841,28  5.673,08 
Bancos 158.393,54  199.985,69 
Aplicações financeiras (i) -  2.699.369,61 
 163.234,82  2.905.028,38 

 
 
 
Recursos destinados a Projetos 2011  2010 
    
Bancos 41.922,36  156.952,83 
Aplicações financeiras (i) -  6.302.651,75 
 41.922,36  6.459.604,58 

 
 
(i) Composição das aplicações financeiras: 
     

  Saldo em  Saldo em 
Instituição  31/12/2011  31/12/2010 

     
Banco Santander - Fdo Aplic.  -  63.838,10 
Banco Santander - CDB  -  2.533.477,51 
Banco do Brasil CDB  -  102.054,00 

  -  2.699.369,61 
     

APLICAÇÕES DESTINADAS À PROJETOS     
  Saldo em  Saldo em 
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Instituição  31/12/2011  31/12/2010 

     
Banco Banespa - Fdo Aplic.  -  52.804,98 
Banco Nossa Caixa - Poupança  -  3.878.178,32 
Banco Nossa Caixa - CDB  -  2.180.577,85 
Banco do Brasil - CDB  -  191.090,60 

  -  6.302.651,75 
 

6 Aplicações financeiras  
 
As aplicações financeiras referentes certificados de depósitos bancários são remunerados às taxas do 
Certificado de Depósito Interbancário CDI.  As aplicações referentes a fundo de investimento em cotas de 
fundo de investimentos acompanham as variações diárias da taxa de juros do CDI ou da taxa SELIC, 
mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimentos, estando todas aplicadas em 
instituições financeiras de primeira linha, como forma de diminuir eventuais riscos de perdas. 
 
Os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras da Fundação não estão sujeitas à incidência 
de impostos, devido a Fundação gozar de imunidade de tributos federais. 
 
 

Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em
Instituição 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Banco Santander - Fdo Aplic. 166.520,11        -                    -                    -                    
Banco Santander - CDB 1.308.047,59     -                    250.426,19        -                    
Banco do Brasil CDB -                    -                    94.925,52          -                    

1.474.567,70     -                    345.351,71        -                    

APLICAÇÕES DESTINADAS À 

PROJETOS

Saldo em Saldo em Saldo em Saldo em
Instituição 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Banco Banespa - Fdo Aplic. 45.754,32          -                    -                    -                    
Banco Nossa Caixa - CDB 148.987,09        -                    -                    -                    
Banco do Brasil - CDB -                    -                    483.155,46        -                    

194.741,41        -                    483.155,46        -                    

LONGO PRAZO

LONGO PRAZO

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO

 
 

7 Imobilizado 

 
Taxa 

depreciação / 
amortização 

31/12/2011  31/12/2010 
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% a.a 

Operacional     
Móveis e utensílios 10% 525.418,72  525.418,72 
Máquinas e equipamentos 10% 87.227,23  87.227,23 
Instalações 10% 35.408,77  35.408,77 
Instalações telefônicas 10% 11.631,37  11.631,37 
Ferramentas 10% 646,34  646,34 
Computadores, periféricos e mídia. 20% 380.171,98  372.963,78 
Veículos 20% 33.900,00  33.900,00 
Veículos de terceiros - 57.700,00  0,00 
Semoventes 20% 2.600,00  2.600,00 
Aparelhos celulares 20% 1.297,00  1.297,00 
     
Patrimônio arquitetônico 4% 7.350.903,24  7.350.903,24 
Documentação arquivística     
Acervo histórico - fotográfico - 8.657,30  8.657,30 
Documentação arquivística - 500.267,39  500.267,39 
Objetos museológicos e arqueológicos - 283.264,75  283.264,75 
Documentação bibliográfica - 111.297,44  110.442,89 
Instalações museográficas 10% 665.408,90  665.408,90 
Restaurações em andamento 10% 880.293,76  880.293,76 
     
Total do custo  10.936.094,19  10.870.331,44 
(-) Depreciação / Amortização Acumulada  (4.208.745,00)  (3.829.422,43) 
     
Total Líquido  6.727.349,19  7.040.909,01 

    
A movimentação do imobilizado pode ser assim demonstrada 
 
 

 2011  2010 

     
No início do exercício  7.040.909,01  7.410.958,10 
Aquisições  8.062,75  31.141,37 
Ajuste de aquisições em anos anteriores (ii)  57.700,00  - 
Depreciação  (379.322,57)  (401.190,46) 
No fim do exercício  6.727.349,19  7.040.909,01 
 
 

    

(ii) O saldo de R$ 57.700,00 refere-se a veículo adquirido no exercício de 2010, registrado anteriormente 
como Estoques de Terceiros e reclassificado no balanço patrimonial de 2011 para ativo imobilizado. 

 
8 Intangível 

 
Taxa 

amortização 
% a.a 

31/12/2011  31/12/2010 

     
Software 20% 235.664,50  235.664,50 
Marcas e patentes - 6.415,00  6.415,00 

Direito de uso de linhas telefônicas 
- 
 

4.624,00  4.624,00 
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Total do Custo  246.703,50  246.703,50 
(-) Amortização Acumulada  (234.379,27)  (232.925,47) 
     
Total Líquido  12.324,23  13.778,03 
 
 
A movimentação do intangível pode ser assim demonstrada    
     
  2011  2010 
     
No início do exercício  13.778,03  16.077,41 
Amortização  (1.453,80)  (2.299,38) 
No fim do exercício  12.324,23  13.778,03 
 
 

    

9 Projetos Lei Rouanet 
 2011  2010 
    

Projeto FINEP / Vitae Corumbataí 469,95  469,95 
Inclusão Cultural da Pessoa Idosa - Itu 781,86  6.151,12 
Museu da História do Estado de São Paulo -  5.755.452,72 
Patrocínio MHESP 146.566,56  315.458,63 
Escolas Públicas a Exp. Memória do Gás -  118.129,94 
Projeto Museu Saneamento  139.244,7  64.895,10 
Projeto Memória do Gás 243.810,00  - 
Projeto Aquário Fundo de Solidariedade -  14.251,53 
Projeto Centro de Memória CPFL 47.614,41  - 
Guarapiranga 100 anos 49.850.80  - 
 628.338,28  6.274.808,99 
 
 
Corresponde a valores recebidos antecipadamente a título de patrocínio ou doações, para execução de 
projetos. O saldo está depositado em conta corrente específica. 
 

10 Outros passivos circulantes 
 

 
 

2011  2010 

Antecipações de clientes 304.019,75  256.551,51 
Financiamentos 24.198,84  24.198,84 
Provisão para contingências (i) 2.984,86  2.984,86 
Imobilizações de terceiros 63.197,00  63.197,00 
 394.400,45  346.932,21 

 
11 Provisão para Contingências 

 
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais 
pendentes e com base na experiência referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão para cobrir as 
prováveis perdas estimadas com as ações em curso. 
 
Em junho de 2007 a Fundação foi notificada como ré subsidiária, em ação trabalhista movida por Maria de 
Lourdes da Cruz, ex-funcionária de empresa prestadora de serviços, atribuindo à causa o valor de R$ 
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2.984,86 (i). A ação foi julgada parcialmente procedente, sendo que a JUNDSERV foi condenada a pagar o 
referido valor, a título de verbas rescisórias, e mais custas processuais. A Fundação foi condenada 
subsidiariamente. Cálculos homologados e início da fase de execução. Os valores pertinentes a este 
processo foram provisionados e seu desembolso possivelmente ocorrerá em 2012. 
 
Notificações fiscais, tributárias, trabalhistas e cíveis: 
 
Ação ajuizada em 28 de junho de 2005, com a finalidade de reconhecimento de usucapião de lote situado 
na PCH Jacaré-Pepira, localizada no município de Brotas. O processo foi julgado improcedente a favor da 
Fundação - sentença em 31 de julho de 2009. O Autor apresentou recurso de apelação contra a decisão 
que está em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo, aguardando julgamento do recurso. A 
possibilidade de perda da propriedade da Fundação é remota. 

 
Ação ajuizada em 02 de setembro de 2009, com a finalidade de reconhecimento de usucapião de lote 
situado na PCH Jacaré-Pepira, localizada no município de Brotas. O processo encontra-se em trâmite, 
aguardando a realização de prova pericial para avaliar se a área está na propriedade da Fundação e na 
área de alagamento máximo da Usina. A possibilidade de perda da propriedade da Fundação é remota. 
 
Ação ajuizada em 20 de junho de 2007, em que a Fundação foi notificada como ré subsidiária, em ação 
trabalhista movida por Luciano Ferreira de Lima. Considerado o acordo formalizado em juízo, a Fundação 
Energia e Saneamento efetivou o pagamento total de R$ 10.000,00. Com a quitação da dívida, o valor 
referente ao pagamento das contribuições previdenciárias foi calculado no total de R$ 445,00 e seu 
recolhimento ocorrerá em 2012.  

 
Em decorrência da rescisão contratual com os parceiros Corumbataí Eletricidade Ltda. e Serrana Papel e 
Celulose S/A, por conta de sucessivas inadimplências em relação ao cronograma de recuperação das PCH 
(Pequenas Centrais Hidrelétricas), a Fundação adotou os seguintes procedimentos: 
 
Processo n.º 583.00.2007.231544, distribuído na 17.ª Vara Cível do Fórum Central de São Paulo em 28 de 
setembro de 2007, visando a recuperação da inadimplência financeira, com valor atribuído de R$ 
430.034,57, o qual encontra-se em trâmite. Em 19 de outubro de 2009 a Fundação peticionou reiterando 
pedido de liberação de valor bloqueado no processo. Em 13 de maio de 2010, liberado valor bloqueado de 
R$ 138.338,58. Até a presente data não foram encontrados novos bens para penhora e continuidade da 
execução. Considerando processo a falência da empresa Serrana Papel e Celulose S.A, é possível a 
determinação judicial de devolução dos valores levantados, uma vez abrangido pela Lei de Falências. 
 

12 Patrimônio Líquido  
 
a. Patrimônio Social 
Os superávits dos exercícios são empregados integralmente nos seus objetivos sociais 
comentados na Nota Explicativa nº 1.  O Patrimônio Social acumula valores recebidos de 
superávits/déficits de exercícios anteriores. O déficit do exercício será transferido para a conta 
patrimônio social após aprovação da Reunião Ordinária do Conselho Curador, em conformidade 
com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a Resolução 877/2000 que aprovou a 
NBC T 10.19 em especial no item 10.19.2.7. 
 
b. Dissolução ou extinção 
Em caso de dissolução da Fundação Energia e Saneamento, pagos e satisfeitos os encargos sociais, o 
patrimônio remanescente, se houver, reverter-se-á em benefício do Poder Público, no âmbito do Estado de 
São Paulo, ou a outra fundação congênere, sediada no Estado de São Paulo, a juízo da reunião que 
deliberar a dissolução, ouvido o Ministério Público.  
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13 Receitas de convênios e parcerias privadas 
 
 2011  2010 
    
Museu da História de São Paulo 1.391.609,80  2.855.285,98 
Patrocínio MHESP 197.692,59  1.765.357,22 
 1.589.302,39  4.620.643,20 
 

14 Receitas de projetos incentivados – Ministério da Cultura – Lei Rouanet – 
Mecenato e Editais 
 
 

 2011  2010 
    

Projeto de Restauração Palácio Campos Elíseos (a) -  691.101,89 
Guarapiranga 100 anos (b) 10.599,60  - 
Projeto Centro de Memória CPFL (c) 56.268,07  - 
Projeto Museu Saneamento (d) 90.000,00  115.104,90 
Projeto Memória do Gás - 2009 (e) 122.483,97  182.960,66 
Projeto Memória do Gás – 2011 (f) 90.773,00  - 
Inclusão Cultural da Pessoa Idosa – Itu 5.822,75  300,00 
Aquário Fundo de Solidariedade 91.773,65  245.748,47 
 467.721,04  1.235.215,92 

 
 
 
(a) Pronac 02 4559 - Restauração do Palácio dos Campos Elíseos: aprovado em 24 de dezembro de 

2002, com a finalidade de restauração parcial do imóvel Palácio dos Campos Elíseos, tombado 
pelo CONDEPHAAT, valor aprovado de R$ 5.309.951,30, captado e executado integralmente. 
Protocolada Prestação de Contas Final em 01 de fevereiro de 2011, em análise pelo Ministério da 
Cultura. 

 
(b) Pronac 08 1842 – Guarapiranga 100 anos: objetivo do projeto é proceder à recuperação da 

memória e da trajetória histórica da represa Guarapiranga e de suas áreas de vizinhança. O livro 
seguirá a concepção de um texto conciso e de uso predominante de fotos, desde o planejamento 
e implantação da represa até o presente cenário de conflito entre a necessidade de preservação 
hídrica e a urbanização densa e extensiva. Valor aprovado de R$ 273.614,00, com captação 
parcial de recursos no valor de R$ 60.000,00 até 31 de dezembro de 2011. Solicitamos 
prorrogação do prazo para execução e captação residual de recursos até 31 de dezembro de 
2012.  

 
(c)  Pronac 08 2669 – Centro de Memória da Força e Luz Paulista – Mapeamento e recolhimento de 

documentos e objetos históricos – Implantação de Centro de Memória de Energia Elétrica – 1ª. 
Fase: O objetivo do projeto é mapear e organizar o patrimônio histórico do setor de energia 
elétrica, representada pelo acervo produzido pela Companhia Paulista de Força e Luz, desde sua 
criação em 1912. Valor aprovado de R$ 179.777,78, com captação parcial de recursos no valor de 
R$ 118.000,00 até 31 de dezembro de 2011. Solicitamos prorrogação do prazo para execução e 
captação residual de recursos até 31 de dezembro de 2012. 

 
(d) Pronac 08 8927 – Restauro da Primeira Usina Elevatória de Esgotos da cidade de São Paulo – 

Implantação do Museu do Saneamento – 2ª. Fase: dar continuidade ao trabalho realizado 
(PRONAC 05.7876), visando à implantação do Museu do Saneamento. Contempla obras de 
restauro do edifício escolhido para sediar o Museu (Estação Elevatória de Esgotos Ponte 
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Pequena). Aprovado, a princípio, a realização dos projetos. Valor aprovado de R$ 824.546,47, 
com captação parcial de recursos no valor de R$ 330.000,00 até 31 de dezembro de 2011. 
Solicitamos prorrogação do prazo para execução e captação residual de recursos até 31 de 
dezembro de 2012. 

 
(e) Pronac 08 8944 – Programa de Visitação de Escolas Públicas à Exposição Memória do Gás – 

2009: O objetivo desse projeto cultural é a implantação de um sistema de visitação ao espaço 
Memória do Gás, em São Paulo, contribuindo para a promoção da reflexão sobre o patrimônio 
histórico e cultural. Valor aprovado de R$ 391.500,00, com captação parcial de recursos no valor 
de R$ 300.000,00 até 31 de dezembro de 2011.  Projeto em fase final de execução integral, com 
previsão de Prestação de Contas Final ao Ministério da Cultura em fevereiro de 2012. 

 
(f) Pronac 10 11971 – Programa de Visitação de Escolas Públicas a Exposição Memória do Gás: O 

projeto visa à continuidade do Programa de visitação de escolas públicas à Exposição Memória do 
Gás (Pronac 088944), localizada no Complexo do Gasômetro, no bairro do Brás, São Paulo (SP). 
Valor aprovado de R$ 429.278,00, com captação integral de recursos até 31 de dezembro de 
2011. Solicitamos prorrogação do prazo para execução do projeto até 31 de dezembro de 2012. 
 

15 Despesas com pessoal  
 

 2011  2010 
    

Salários e outras remunerações (1.039.670,49)  (1.130.245,45) 
Benefícios (330.357,64)  (341.342,26) 
Encargos sociais (353.712,16)  (348.261,36) 
Estagiários (136.090,92)  (137.918,49) 
Serviços PJ (708.425,39)  (693.529,51) 
Serviços PF (2.774,40)  (1.172,52) 
 (2.571.031,00)  (2.652.469,59) 
 

16 Despesas administrativas 
  

 2011  2010 
    

Assessorias (96.988,68)  (57.072,91) 
Agua e energia elétrica (82.223,53)  (77.656,88) 
Comunicações (74.914,65)  (88.128,73) 
Manutenção de software (45.134,97)  (56.631,86) 
Material de expediente/consumo (43.078,61)  (39.651,46) 
Materiais de conserv./ manut. de bens móveis e imóveis (40.468,92)  (31.860,44) 
Seguros de bens (31.370,03)  (29.996,25) 
Viagens e estadias (20.364,78)  (19.031,90) 
Manutenção de equipamentos de escritório (12.043,96)  (8.784,02) 
Gastos com veículos (conserv. manut. e combustível) (8.983,41)  (11.335,44) 
Demais despesas (121.607,32)  (121.983,74) 
 (577.178,86)  (542.133,63) 
 

17 Cobertura de seguros 
 
A Fundação Energia e Saneamento adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos 
a riscos, por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade. 
 



 
 

26 
________________________________________________________________________________________________ 

Al. Cleveland, 601 Campos Elíseos  São Paulo  SP  01218-000 Tel. (11) 3333.5600 
e-mail: patrimonio@energiaesaneamento.org.br  website: www.energiaesaneamento.org.br 

18 Eventos subsequentes: 
 
Em dezembro de 2011, foram aprovados, pelo Ministério da Cultura, projetos e aportes, cujos recursos 
financeiros, estão em conta bloqueada. 
 
Estes recursos foram liberados para movimentação a partir de janeiro de 2012: 
 
 

Projeto Valor 
Exposição de longa duração do Museu da Energia de São Paulo – 2ª fase. (a) 790.000,00 
Usina de Memórias: A hist. da Usina Henry Borden narrada por seus 
trabalhadores. (b) 

98.000,00 

Programa de Exposições do Museu da Energia (c) 496.672,00 

Total 1.384.672,00 

 
 
 
a) Pronac 07 7592 - Exposição de Longa Duração do Museu de Energia de São Paulo - 2ª fase 
 
Dar continuidade à etapa de pré-produção (realizada no primeiro semestre de 2007, Pronac 05.9047), com 
a realização de uma exposição de longa duração interativa e contextualizada, que abordará temas como 
a história da energia (fontes, processos, alternativas e tendências futuras); história da industrialização e da 
urbanização da cidade de São Paulo; educação para o uso responsável dos recursos naturais e as relações 
entre sociedade, energia e meio-ambiente. Valor aprovado de R$ 3.905.088,35, com captação parcial de 
recursos no valor de R$ 790.000,00 até 31 de dezembro de 2011. Solicitamos prorrogação do prazo para 
execução e captação residual de recursos até 31 de dezembro de 2012. 
 
b) Pronac 08 8932 – Usina de Memórias: a História da Usina Henry Borden narrada por seus trabalhadores 
 
Tem como objetivo a constituição e divulgação de acervo de fontes orais, com foco na história da Usina 
Henry Borden. Produtos: catálogo eletrônico com as entrevistas; três publicações temáticas, a partir do 
material coletado nas entrevistas (Trabalhadores; Tecnologia; Meio Ambiente); vídeo documentário, a partir 
das entrevistas de história de vida e de pesquisa histórica. Valor aprovado de R$ 487.575,00, com captação 
parcial de recursos no valor de R$ 98.000,00 até 31 de dezembro de 2011. Solicitamos prorrogação do 
prazo para execução e captação residual de recursos até 31 de dezembro de 2012. 
 
c) Pronac 07 7070 – Programa de Exposições do Museu da Energia 
 
Aprovado em 24 de outubro de 2008, com a finalidade de implantar, em dois anos, um programa de 
exposições culturais para itinerância pelas cinco unidades do Museu da Energia, nos municípios de São 
Paulo, Itu, Jundiaí, Rio Claro e Salesópolis. Valor aprovado de R$ 892.122,00, com captação parcial de 
recursos no valor de R$ 496.672,00 até 31 de dezembro de 2011.  Solicitamos prorrogação do prazo para 
execução e captação residual de recursos até 31 de dezembro de 2012.  
 
 

São Paulo, 31 de dezembro de 2011. 
 
 
 
 
Mariana de Souza Rolim  Josimar Santos Alves 

Superintendência Executiva  Contador CRC 1SP 253379/O-8 
CPF: 286.584.798-54  Monello Contadores 
RG: 23.128.121-3  CRC 2SP 014827/O-2 
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Balanços patrimoniais 
em 31 de dezembro de 2011 e 2010

(Em Reais)

Ativo �ota 2011 2010 Passivo �ota 2011 2010

Circulante Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 163.234,82       2.905.028,38         Fornecedores 144.229,78       159.182,66          
  Caixa e equivalentes de caixa - projetos 5 41.922,36         6.459.604,58         Obrigações tributárias 20.472,01         36.014,63            
  Aplicações financeiras 6 1.474.567,70    -                         Obrigações trabalhistas 154.726,27       174.514,74          
  Aplicações financeiras - projetos 6 194.741,41       -                         Obrigações previdenciárias 48.686,56         47.510,59            
  Contas a receber 243.759,91       95.138,00              Projetos Lei Rouanet 9 628.338,28       6.274.808,99       
  Estoques -                    57.700,00              Outros passivos circulantes 10 394.400,45       346.932,21          
  Despesas antecipadas 14.382,07         14.494,19            1.390.853,35    7.038.963,82       
  Demais ativos circulantes 61.589,51         13.810,49            

2.194.197,78    9.545.775,64       

�ão circulante �ão circulante
Realizável a longo prazo   Financiamentos a longo prazo 6.049,71           30.248,55            

     Financiamentos a longo prazo 6.049,71           30.248,55            6.049,71           30.248,55            
  Aplicações financeiras 6 345.351,71       -                       
  Aplicações financeiras - projetos 6 483.155,46       -                       

Patrimônio Social 12
    Imobilizado 7 6.727.349,19    7.040.909,01         Patrimônio social 9.561.498,86    10.699.116,75     
    Intangível 8 12.324,23         13.778,03              Déficit do exercício (1.189.973,84)   (1.137.617,89)      

8.371.525,02    9.561.498,86       
7.574.230,30    7.084.935,59       

Total do ativo 9.768.428,08    16.630.711,23     Total do passivo e patrimônio líquido 9.768.428,08    16.630.711,23     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

CRC 2SP 014827/O-2

Mariana de Souza Rolim Josimar Santos Alves
Superintendência Executiva Contador CRC 1SP 253379/O-8

CPF: 286.584.798-54 Monello Contadores
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Demonstrações de resultados
em 31 de dezembro de 2011 e 2010

(Em Reais)

  Receitas operacionais �ota 2011 2010

     Receitas de prestação de serviços
        Serviços diversos 35.467,60              40.904,50              
        Núcleos museológicos 20.623,54              21.140,00              
        Projetos incentivados - Lei Rouanet 42.797,00              92.245,36              
        Usinas - Parque -                        48.126,50              
        Publicações 180,00                   645,00                   
        Serviços para terceiros 86.997,52              161.850,39            
        (-) Impostos sobre receitas (18.108,81)            (25.904,59)            

167.956,85            339.007,16            
    Gestão de convênios e projetos
        Convênios e parcerias privadas 13 1.589.302,39         4.620.643,20         
        Gerenciamento de projetos 14 467.721,04            1.235.215,92         

2.057.023,43         5.855.859,12         
    Outras receitas
        Doações 1.400.000,00         1.000.000,00         
        Gratuidades 61.158,00              48.657,00              
        Geração de energia 570.149,32            720.275,98            
        Demais receitas 104.120,93            93.453,83              

2.135.428,25         1.862.386,81         

4.360.408,53         8.057.253,09         

  Despesas operacionais

     Despesas administrativas
        Despesas com pessoal 15 (2.571.031,00)       (2.652.469,59)       
        Despesas administrativas 16 (577.178,86)          (542.133,63)          
        Despesas com depreciação e amortização (380.776,37)          (403.489,84)          
        Despesas tributárias (2.460,18)              (7.971,28)              
        Despesas técnicas (2.305,00)              (2.280,00)              
        Despesas com empreendimentos e projetos (128.090,42)          (2.691,36)              
        Demais despesas -                        (3.291,08)              

(3.661.841,83)       (3.614.326,78)       

    Gestão de convênios e projetos
        Custos de convênios (1.585.575,73)       (4.620.643,20)       
        Custos de projetos incentivados - Lei Rouanet (505.077,01)          (1.235.215,92)       

(2.090.652,74)       (5.855.859,12)       

(5.752.494,57)       (9.470.185,90)       

    Resultado financeiro
        Receitas financeiras 207.280,35            278.649,75            
        Despesas financeiras (5.168,15)              (3.334,83)              

202.112,20            275.314,92            

   Déficit do exercício (1.189.973,84)       (1.137.617,89)       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Mariana de Souza Rolim
Superintendência Executiva

CPF: 286.584.798-54

Josimar Santos Alves
Contador CRC 1SP 253379/O-8

Monello Contadores
CRC 2SP 014827/O-2  
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Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

em 31 de dezembro de 2011 e 2010

(Em Reais)

2011 2010

Fluxo de caixa das atividades operacionais

   Superávit (déficit) do exercício (1.189.973,84)    (1.137.617,89)    
     Ajustes por :
       Depreciação / Amortização 380.776,37        403.489,84        

(809.197,47)       (734.128,05)       

Resultado líquido ajustado

 Variações nos ativos e passivos

      (Aumento) redução em aplicações financeiras CP (1.669.309,11)    -                     

      (Aumento) redução em contas a receber (148.621,91)       (29.560,81)         

      (Aumento) redução em estoques 57.700,00          (55.495,94)         

      (Aumento) redução em despesas antecipadas 112,12               (2.146,29)           

      (Aumento) redução em demais ativos circulantes (47.779,02)         2.948,57            

      (Aumento) redução em financiamentos a longo prazo 24.198,84          (30.248,55)         
      (Aumento) redução em aplicações financeiras LP (828.507,17)       -                     

      Aumento (redução) em fornecedores (14.952,88)         (59.404,23)         
      Aumento (redução) em obrigações tributárias (15.542,62)         (15.734,63)         

      Aumento (redução) em obrigações trabalhistas (19.788,47)         10.997,60          

      Aumento (redução) em obrigações previdenciárias 1.175,97            (21.609,07)         

      Aumento (redução) em projetos Lei Rouanet (5.646.470,71)    3.931.715,95     

      Aumento (redução) em outros passivos circulantes 47.468,24          283.785,21        

      Aumento (redução) em financiamentos a longo prazo (24.198,84)         30.248,55          

(8.284.515,56)    4.045.496,36     

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (9.093.713,03)    3.311.368,31     

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
    Aquisição de imobilizado (8.062,75)           (31.141,37)         

    Aquisição de imobilizado (reclassificação) (57.700,00)         -                     

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (65.762,75)         (31.141,37)         

Variação do caixa e equivalentes de caixa (9.159.475,78)    3.280.226,94     

Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
     No fim do exercício 205.157,18        9.364.632,96     

     No início do exercício 9.364.632,96     6.084.406,02     

Variação do caixa e equivalentes de caixa (9.159.475,78)    3.280.226,94     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CRC 2SP 014827/O-2

Superintendência Executiva
CPF: 286.584.798-54

Mariana de Souza Rolim Josimar Santos Alves
Contador CRC 1SP 253379/O-8

Monello Contadores
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Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento

C.N.P.J. 02.414.436/0001-52

em 31 de dezembro de 2011 e 2010

(Em Reais)

Patrimônio social
Superávit (déficit)                  

do exercício
Total

Saldo em 31/12/2009 11.396.346,75                    (697.230,00)                        10.699.116,75                    

(697.230,00)                        697.230,00                         0,00

Déficit do exercício 2010 (1.137.617,89)                     (1.137.617,89)                     

Saldo em 31/12/2010 10.699.116,75                    (1.137.617,89)                     9.561.498,86                      

(1.137.617,89)                     1.137.617,89                      0,00

Déficit do exercício 2011 (1.189.973,84)                     (1.189.973,84)                     

Saldo em 31/12/2011 9.561.498,86                      (1.189.973,84)                     8.371.525,02                      

Josimar Santos Alves

Monello Contadores

-    CRC 2SP 014827/O-2

Superintendência Executiva

CPF: 286.584.798-54

Contador CRC 1SP 253379/O-8

Demonstrações das mutações do patrimônio social

Incorporação à conta patrimônio social conf. Ata da 75ª Reunião Ordinária do 
Conselho Curador em 22/03/2011

Incorporação à conta patrimônio social conf. Ata da 69ª Reunião Ordinária do 
Conselho Curador em 16/03/2010

Mariana de Souza Rolim
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Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

em 31 de dezembro de 2011 e 2010

(Em Reais)

2011 2010

Fluxo de caixa das atividades operacionais

   Superávit (déficit) do exercício (1.189.973,84)    (1.137.617,89)    
     Ajustes por :
       Depreciação / Amortização 380.776,37        403.489,84        

(809.197,47)       (734.128,05)       

Resultado líquido ajustado

 Variações nos ativos e passivos

      (Aumento) redução em aplicações financeiras CP (1.669.309,11)    -                     

      (Aumento) redução em contas a receber (148.621,91)       (29.560,81)         

      (Aumento) redução em estoques 57.700,00          (55.495,94)         

      (Aumento) redução em despesas antecipadas 112,12               (2.146,29)           

      (Aumento) redução em demais ativos circulantes (47.779,02)         2.948,57            

      (Aumento) redução em financiamentos a longo prazo 24.198,84          (30.248,55)         
      (Aumento) redução em aplicações financeiras LP (828.507,17)       -                     

      Aumento (redução) em fornecedores (14.952,88)         (59.404,23)         
      Aumento (redução) em obrigações tributárias (15.542,62)         (15.734,63)         

      Aumento (redução) em obrigações trabalhistas (19.788,47)         10.997,60          

      Aumento (redução) em obrigações previdenciárias 1.175,97            (21.609,07)         

      Aumento (redução) em projetos Lei Rouanet (5.646.470,71)    3.931.715,95     

      Aumento (redução) em outros passivos circulantes 47.468,24          283.785,21        

      Aumento (redução) em financiamentos a longo prazo (24.198,84)         30.248,55          

(8.284.515,56)    4.045.496,36     

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (9.093.713,03)    3.311.368,31     

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
    Aquisição de imobilizado (8.062,75)           (31.141,37)         

    Aquisição de imobilizado (reclassificação) (57.700,00)         -                     

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (65.762,75)         (31.141,37)         

Variação do caixa e equivalentes de caixa (9.159.475,78)    3.280.226,94     

Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
     No fim do exercício 205.157,18        9.364.632,96     

     No início do exercício 9.364.632,96     6.084.406,02     

Variação do caixa e equivalentes de caixa (9.159.475,78)    3.280.226,94     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CRC 2SP 014827/O-2

Superintendência Executiva
CPF: 286.584.798-54

Mariana de Souza Rolim Josimar Santos Alves
Contador CRC 1SP 253379/O-8

Monello Contadores
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FUNDAÇÃO ENERGIA E SANEAMENTO
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Orçamento e Extra Orçamento

Total 2011 Média/mês
% S/ 
TOTAL

Total 2011 Média/mês
% S/ 

TOTAL

Salário, encargos, benefícios - quadro próprio 2.694.513 224.543 55,4% 2.327.218 193.935 55,0%
Terceirizados (Limpeza e Portaria) 614.920 51.243 12,7% 572.340 47.695 13,5%
Prestadores de Serviços 219.940 18.328 4,5% 244.079 20.340 5,8%
Assessorias e Consultorias 302.700 25.225 6,2% 355.362 29.613 8,4%
Treinam. Desenv. Pessoal - Cursos, seminários, etc. 8.550 713 0,2% 3.878 323 0,1%
Consumo e expediente 100.020 8.335 2,1% 61.156 5.096 1,4%
Luz, água, Comunicação, etc. 257.937 21.495 5,3% 199.629 16.636 4,7%
Despesas c/viagens em serviço 134.300 11.192 2,8% 114.698 9.558 2,7%
Representação, gastos 9.900 825 0,2% 2.398 200 0,1%
Materiais/impressos promocionais 93.900 7.825 1,9% 17.501 1.458 0,4%
Taxas e custos funcionais 89.520 7.460 1,8% 90.759 7.563 2,1%
Locação de Veículos / Fretes 1.400 117 0,0% 0 0 0,0%
Seguros e congeneres 36.900 3.075 0,8% 34.504 2.875 0,8%
Manutenção e Conservação - itens de acervo 17.900 1.492 0,4% 20.448 1.704 0,5%
Manutenção e Conservação - Moveis e utensilios 179.220 14.935 3,7% 81.140 6.762 1,9%
Exposições pontuais, feiras e eventos 67.250 5.604 1,4% 6.315 526 0,1%
Mercadoria para comercialização 10.000 833 0,2% 3.650 304 0,1%
Investimento (aquisições) 21.400 1.783 0,4% 2.893 241 0,1%
Indenizações a Terceiros 0 0 0,0% 89.999 7.500 2,1%

4.860.270 405.023 100,0% 4.227.966 352.331 100,0%

Total 2011 Média/mês
% S/ 
TOTAL

Total 2011 Média/mês
% S/ 

TOTAL

1.000.000 83.333 34,8% 1.400.000 116.667 45,1%

300.000 25.000 10,4% 360.000 19.554 7,6%

85.200 7.100 3,0% 101.852 8.488 3,3%

18.000 1.500 0,6% 29.040 2.420 0,9%

3.000 250 0,1% 0 0 0,0%

301.064 25.089 10,5% 265.865 22.155 8,6%

10.360 863 0,4% 6.506 542 0,2%

18.000 1.500 0,6% 65.212 5.434 2,1%

1.000 83 0,0% 125 10 0,0%

476.283 39.690 16,6% 316.033 26.336 10,2%

480 40 0,0% 360 30 0,0%

0 0 0,0% 1.400 117 0,0%

660.000 55.000 23,0% 556.382 46.365 17,9%

2.873.387 239.449 100,0% 3.102.775 258.565 100,0%

Rendimento Aplicação Financeira 2011 0 0 234.642 19.554

Total 2.873.387 239.449 3.337.417 278.118

2011

Recuperação de despesas

Aluguel Moradia Funcionário - Desconto fl. pgto.

Créditos Contábeis

Receitas com prestação de serviços

Lojinhas e cafeterias

Softwares e Publicações

Direito de uso de imagens

Locação de Objetos e Bens do Acervo

Orçado Realizado

Receita com Geração Energia

Totais - Receitas

COMPARAÇÃO - Orçado X Realizado

Natureza de Gasto

Totais - Gastos

Natureza da Receita

Subvenções de Empresas mantenedoras

Publicações

Captação p/financ.de projetos

Ingressos, agendam, locações, eventos, etc.
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EMAE – EMPRESA METROPOLITA�A DE ÁGUAS E E�ERGIA S. A. 
C�PJ �º 02.302.101/0001-42 

 
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA FI�A�CEIRA DE TERMO DE PARCERIA 

 
Custo do Projeto: R$ 2.580.703,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil, setecentos e três reais) em 5 anos. 
 
Local do projeto: Rodovia SP 148 - Caminhos do Mar 
 
Data de Assinatura do TP: 30/12/2009.   – Início do projeto: 30/12/2009.   – Término: 30/12/2014. 
 
Objetivo do projeto: Implementação e operação do empreendimento “Caminhos do Mar –  Ecoturismo”, 
compreendendo atividades de visitação pública, recreação, educação e interpretação ambiental e ecoturismo em áreas 
delimitadas pelo Parque Estadual da Serra do Mar. 
 
Resultados alcançados: Em 2011, o Ecoturismo Caminhos do Mar funcionou apenas nos meses de Janeiro e Fevereiro, 
período em que recebeu 1718 visitantes para o roteiro histórico cultural em programa de educação e interpretação 
ambiental. Em 1º de março 2011, em decorrência de fortes chuvas de verão aconteceram sérios deslizamentos em 
alguns pontos das encostas da Serra do Mar e por medida de segurança o DER – Departamento de Estradas e Rodagem, 
interditou a estrada e as atividades de visitação pública foram suspensas por tempo indeterminado.  
 
Custos de implementação do projeto (Exercício Fiscal 2011): 

Natureza   Realizado R$ 
GASTOS  
Despesa com pessoal – quadro próprio (salários, encargos e benefícios) 100.836,79 
Despesas com administração 34.529,51 
Despesas promocionais – divulgação, comunicados, etc. 0,00 
Serviços Contratados  109.795,37 
Material de expediente, consumo, limpeza e higiene. 10.470,74 
Despesas com viagens em serviço 5.245,33 
Bens Adquiridos (veículo) 33.176,84 
Fundo para Melhorias do Empreendimento (CAV) 47.468,24 

TOTAL dos GASTOS 341.522,82 
RECEITAS  
Acessos, Locações e Eventos 30.516,00 
Outros (Rendimento de Aplicação e Ressarcimento de Sinistro) 16.952,24 

TOTAL das RECEITAS 47.468,24 
SALDO (Gastos – Receitas) 294.054,58 

Total Orçado para o Exercício de 2011 528.237,00 
Diferença 234.182,42 

�ome da OSCIP: FUNDAÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA ENERGIA E SANEAMENTO. 
CNPJ Nº 02.414.436/0001-52 

Endereço: Al. Cleveland, 601 – São Paulo – SP / CEP 01218-000 
Telefone: (11) 3333-5600 –  Fax: (11) 3333-5600 R. 223  –  E-mail: icsacutti@energiaesaneamento.org.br 
Responsável: Isabel Cristina Sacutti Silva             Cargo: Gerência Administrativa e Financeira 
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Equipe: 

Mariana de Souza Rolim 
Superintendência Executiva 
Gerência de Museologia e Patrimônio 
 
Isabel Regina Félix 
Gerência de Documentação e Pesquisa 
 
Isabel Cristina Sacutti Silva 
Gerência Administrativa e Financeira 
 
Angela Aranha Coelho 
Gerência de Desenvolvimento Institucional 
 
Rita de Cássia Martins Souza 
Assessoria Jurídica 
 
Alcides Caetano da Silva Jr. 
Ana Paula Pereira Moura 
Ana Paula Sbrissa 
Antonio Jorge de Oliveira 
Aparecida de Fatima O. Puppo 
Bianca Valerio Franzolin 
Caio Alves Pereira 
Carminne Victoria da Silva 
Caterina de Castro Rino 
Claudia Cristina de Carvalho 
Claudio Maçarico 
Daniella Libio da Silva 
Dinarte Soares de Azevedo 
Edilane Maria da Silva Vasconcelos 
Edilene Maria da Silva 
Elias Martins da Silva 
Elisa Maria Lopes Chaves 
Erika Layher 
Eveli Fernanda B. de Mendonça 
Everton Carvalho dos Santos 
Fabiane Cancian F. de Oliveira 
Fernanda Cristina de Morais 
Fernanda de Fatima S de Jesus 
Fernanda Kelly Silva de Brito 
Fernando Ferreira de S. Lima 
Fernando Lourenço de Melo 
Fernando Morales Maia 
Giovanna Milanez de Castro 
Glaucia Sales Paez Fernandes 
Glauco Gomes de Oliveira 
Guilherme F. Reis das Chaga 
Gustavo Rodrigues Secco 

Henrique Davini Rocha 
Italo Felipe Moura dos Santos 
Janine A. da Costa Silva 
Jefferson Morais de Oliveira 
Jose de Campos Filho 
Jose Jair Puppo 
Juliana Cristina de F. Lemes 
Juliana Ferreira Chucre 
Karina Ferreira Augusto 
Lucas Cesar Gomes Squillante 
Lucia Regina Silveira 
Maiza Garcia Barrientos Agunzi 
Maria Blassioli Moraes 
Maria Isabel Torres 
Maria Paula Goncaves Cruvinel 
Michael Lopes Argento 
Michele Virgilio Aquino Dias 
Patricia Silva Nogueira 
Paula Silveira Vettore 
Ricardo Rodrigues de Souza 
Rita Paula Ramos Rodrigues 
Rogerio Santos Andrade 
Ronaldo Adriano da Silva Gomes 
Sebastião Aparecido Melo 
Simone Villegas Reis 
Tamires Prado Rabelo 
Tássia Burger Candido 
Tatiana Cardoso da Cunha Valent 
Uirá de Freitas Alves 
Viviane Lima de Morais 
Viviane Modda Oliveira 
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