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Apresentação 

O levantamento a seguir tem por objetivo investigar a situação empresarial nos aspectos 

econômico, financeiro, estrutural e ambiental, visando pontuar os principais problemas enfrentados 

até 31 de dezembro de 2016, para subsidiar os tomadores de decisões nas estratégias a serem 

adotadas, fomentação das atividades e fortalecimento das finanças. 

Foi solicitado aos departamentos da empresa um relatório pormenorizado que demonstrasse a 

situação da Urbam, consoante os seguintes tópicos: 

 Dívidas existentes 

 Compromissos assumidos (gestão anterior) sem retribuição devida. 

 Obras não executadas 

 Situação do imobilizado da Urbam (sucateamento) 

 Licenciamentos ambientais e outros 

 Serviços pendentes 

 Patrimônio (Prédios, terrenos, outros) 

 Passivos ambientais 

 Passivos trabalhistas  

 Outras irregularidades e pontos correlatos aos assuntos 

 Anexos (Fotos) 

Os resultados serão apresentados a seguir e revelam um passivo que somam mais de R$ 59 

milhões de reais, entre dívidas e investimentos não realizados, herdadas pela atual administração 

e que decorrem da gestão irregular da administração anterior. 

Alguns departamentos estão realizando levantamentos que demandam um tempo maior do que 

o esperado para apresentação dos resultados, como é o caso da situação em que se encontra o 

Complexo do Estádio Martins Pereira. 

É válido destacar que, a capacidade financeira da empresa para saldar suas dívidas restou 

comprometida que favoreceu a insolvência empresarial, diferente da situação encontrada em 

31/12/2012, quando o caixa da empresa registrava o saldo positivo de mais de R$ 8 milhões de 

reais. 

Muito embora os resultados encontrados comprometam esta engrenagem empresarial, o 

desafio é o de se reerguer e seguir em frente norteando a empresa para a manutenção e melhoria 

dos serviços à população joseense. 
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Saldo Disponível para Movimentação em 31/12/2016 649.132,72

(-) Obrigações não pagas (Vencidas) -10.421.214,17 

(-) Obrigações não pagas (À vencer) -6.572.127,49 

(-) Empréstimos Contraídos Desenvolve - Estádio -5.968.774,09 

(-) Empréstimos Contraídos Desenvolve - Varredeira -260.695,10 

(-) Indenizações Trabalhistas à Pagar -4.638.228,14 

(-) Rescisões trabalhistas após 31/12/2016 (adm.anterior) -472.906,39 

(-) Apuração multa por atraso de pagamento (fornecedores) -842.850,34 

(-) Parcelamento IPTU -2.712.092,13 

(-) IPTU Não Pago Parque Tecnológico -466.818,90 

(-) IPTU Não Pago Estádio Martins Pereira -509.093,09 

(-) Investimentos Loteamento Parque Tecnológico -14.210.580,67 

(-) Investimentos (Projeto de Combate à Incêndio) -79.025,78 

(-) Parcelamento dívida (empresa CAVO) -9.181.600,51 

(-) Manutenção nobreak (Informática) -36.000,00 

(-) Danos causados a Terceiros -2.383,00 

(-) Manutenção de máquinas e equipamentos -226.538,00 

(-) Pequenos reparos e serviços de pendentes -296.001,00 

(-) Investimentos ETRS e Aterro Sanitário -2.897.950,00 

Saldo Final -59.145.746,08 

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR E INVESTIMENTOS

Total Geral 59.794.878,80 100,00%
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ATERRO SANITÁRIO ETRS 

  






























































