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PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PCA) 

 
 

EXERCÍCIO 2016 
 
 
I – INTRODUÇÃO 
 

A Unidade de Auditoria Interna da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, consoante 
disposição contida no § 6º, do art. 15 do Decreto no 3.591, de 6/9/2000, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto n° 4.304, de 16 de julho de 2002, apresenta opinião sobre a Prestação de Contas 
Anual correspondente ao exercício 2016, em observância à IN/TCU n º 63, de 01 de setembro de 
2010, e nº 72, de 15 de maio de 2013, das Decisões Normativas TCU nºs 154, de 19 de outubro de 
2016, e 156 de 30 de novembro de 2016, da Portaria TCU nº 59, de 17 de janeiro de 2017, e da 
Portaria CGU nº 500, de 08 de março de 2016. 

 
 

II – PARECER DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - 
SÍNTESE DAS AVALIAÇÕES E DOS RESULTADOS QUE FUNDAMENTARAM A 
OPINIÃO 
 
a) Regularidade dos procedimentos licitatórios e da execução dos convênios 
 

Os trabalhos realizados e o processo de assessoramento continuado à gestão permitiram 
observar que os procedimentos e rotinas internas observam as disposições legais, sendo constatada a 
sua regularidade. Identificamos a correta instrução processual, especialmente na justificação dos 
orçamentos e preços que servem de base aos processos de licitação. Observou-se a devida 
segregação de funções nas áreas de contratação e gestão de contratos, bem como desconcentração 
do processo decisório e a observância do Guia de Competências da Empresa. 

 
No exercício de 2016 não houve execução de convênios. Não foram firmados instrumentos 

dessa natureza no mencionado período. 
 
Não obstante, em março de 2013 foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica e Financeira 

entre a União, por intermédio do MME, e a EPE (Termo de Cooperação MME/EPE nº 001/2013). 
 
Os recursos do Projeto META estão orçados em R$ 8.439.518,00 (Fases 1 e 2) e destinam-

se à contratação dos seguintes serviços técnicos especializados: 
 
•Pesquisa do Consumo de Energia no Setor de Serviços: Tem por objetivo a construção de 
banco de dados consolidado e convertido em tabelas aplicáveis na modelagem para projeção 
do consumo de energia, em suas diferentes formas (eletricidade e combustíveis), para o setor 
de serviços no Brasil; 
 
•Análise da Eficiência Energética em Segmentos Industriais Selecionados: O objetivo da 
contratação é a coleta de dados e informações do parque industrial brasileiro referentes à 
forma como a energia é utilizada, bem como a especificação de rendimentos, consumos 
específicos de energia, custos e tecnologias alternativas, entre outros itens, por segmento 
industrial.  
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Os resultados desta pesquisa de campo subsidiarão os profissionais da EPE na identificação 
dos potenciais de conservação de energia, bem como, as tecnologias que poderão 
proporcionar ganhos de eficiência energética; e 
 
•Avaliação do Mercado Potencial de Gás Natural na Indústria Brasileira: Tem por objetivo a 
coleta de dados, bem como a identificação e a caracterização de polos (áreas ou regiões) 
industriais cujo potencial de consumo de gás natural no horizonte de tempo de interesse 
justifique a expansão das malhas existentes de suprimento ou a instalação de uma nova 
malha de transporte.  
 
O objetivo do Projeto META foi possibilitar a execução de ações especificas dentro do 

Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral, fortalecendo institucionalmente a 
EPE com enfoque no Planejamento, Gestão, Regulação e Monitoramento dos recursos do Setor de 
Energia. 

 
 
b) Recomendações/orientações expedidas pela Auditoria Interna 
 

Pelos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que as 
recomendações/orientações expedidas por esta Auditoria Interna foram objeto de ações com vistas 
ao seu atendimento, ressalvadas as que possuíam necessidade de ações complementares e outras 
análises, que ensejaram a concessão de prazo adicional para seu atendimento. As peças de análise 
do atendimento das recomendações da Auditoria Interna estão relatadas em Notas Técnicas emitidas 
ao longo do exercício. 
 
 
c) Determinações/recomendações expedidas pelo TCU e pelos órgãos do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal 
 

No exercício de 2016, os pedidos de informações e as determinações/recomendações 
expedidas pelo Tribunal de Contas da União - TCU foram tempestivamente atendidos pela EPE. As 
ações que se encontram em andamento, relativas ao atendimento de recomendações e/ou 
determinações oferecidas por meio de Acórdãos encontram-se destacadas no capítulo específico do 
Relatório de Gestão da EPE, referente às contas do exercício de 2016. 

 
As demandas e solicitações de informações expedidas pela Controladoria Geral da União – 

CGU no exercício de 2016 foram tempestivamente atendidos pela EPE. Adicionalmente houve o 
acompanhamento das ações para atendimento das recomendações da CGU realizadas por meio do 
Sistema Monitor daquela Controladoria Geral da União, cujos resultados estão consignados no 
capítulo específico do Relatório de Gestão da EPE, referente às contas do exercício de 2016. 
 
 
d) Decisões ou recomendações dos Conselhos de Administração e Fiscal 
 
O Conselho da Administração emitiu as seguintes recomendações no exercício de 2016: 
 

146ª reunião, ocorrida no dia 16 de dezembro de 2016: PDCA n° 014/2016 – Alteração da 
Sistemática de Concessão das Promoções vinculada ao PCS 
“Com base no material apresentado, o Conselho recomendou que a SEST/MP seja ouvida a 
respeito do procedimento adotado”. 
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A DGC informou que procederá a consulta ao SEST/MP até o próximo período de aplicação 
da Sistemática, em atendimento à Recomendação. 
 
146ª reunião, ocorrida no dia 16 de dezembro de 2016: “O Conselheiro EULER JOÃO 
GERALDO DA SILVA solicitou alteração na redação no quinto Projeto constante na 
primeira folha do Anexo I do PAINT/2017”. 
 
A recomendação foi atendida pela Auditoria Interna. 

 
O Conselho Fiscal, por sua vez, emitiu as seguintes recomendações no exercício de 2016: 

 
112ª reunião, ocorrida no dia 03 de maio de 2016: “O Presidente do Conselho solicitou que 

seja encaminhada cópia da Ata desta reunião ao Conselho de Administração para 

conhecimento”. 

 
Tal recomendação foi atendida por parte da Secretaria Geral da EPE. 
 
112ª reunião, ocorrida no dia 03 de maio de 2016: “O Conselho solicitou que a segregação 

dos valores contabilizados na conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital seja 

implementada no presente exercício e, para tanto, sejam adotadas as providências para 

obtenção do correspondente crédito suplementar”. 

 
A adoção de providências para obtenção de crédito suplementar ainda está pendente de 
atendimento. 
 
 
113ª reunião, ocorrida no dia 13 de junho de 2016: “O Presidente do Conselho solicitou que 

seja encaminhada cópia da Ata desta reunião ao Conselho de Administração para 

conhecimento”. 

 
Tal recomendação foi atendida por parte da Secretaria Geral da EPE. 
 

 
115ª reunião, ocorrida no dia 23 de agosto de 2016: “O Conselho Fiscal solicitou da 
Administração a apresentação, na próxima reunião, das providências adotadas para 
atendimento dos valores apropriados como AFAC, em conformidade com as recomendações 
da Auditoria Interna da EPE e os normativos da STN e RFB – Receita Federal do Brasil, 
bem como a compatibilização dos respectivos lançamentos na contabilidade pública regida 
pela Lei nº 4.320/64 registrados no SIAFI e a Lei nº 6.404/76 – societária. Recomendou 
também ao Conselho de Administração providência para a adequação do Estatuto à Lei nº 
13.303/2016- Lei das Estatais”. 

 
A Superintendência de Recursos Financeiros procedeu à compatibilização dos respectivos 
lançamentos efetuados na contabilidade pública regida pela Lei nº 4.320/64 registrados no 
SIAFI, com aqueles lançamentos registrados em conformidade com a Lei nº 6.404/76 – Lei 
das S/A. O conselho considerou esclarecida a questão. 
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No tocante à adequação do Estatuto à Lei nº 13.303/2016, a EPE procedeu aos ajustes e 
encaminhou aos órgãos supervisores para manifestação, estando aguardando aprovação. 
 
116ª reunião, ocorrida no dia 22 de setembro de 2016: “ O Conselho solicitou a atualização 
do valor do resultado do período – Lucro (Prejuízo) Acumulado – registrado nas Notas 
Explicativas da DRE de julho de 2016.” 
 
Os esclarecimentos foram apresentados e considerados atendidos por ocasião da 118ª 
reunião do CONFIS. 
 
116ª reunião, ocorrida no dia 22 de setembro de 2016: “O Conselho solicitou esclarecimento 
quanto ao aumento do custo com pessoal e a diminuição das despesas operacionais das 
remunerações registrados na DRE do 3º trimestre de 2016, comparado com o trimestre de 
2015”. 
 
“O Superintendente de Recursos Financeiros apresentou um sumário das ocorrências, apontando as 
razões das respectivas variações ocorridas por mudanças no Organograma da EPE que não foram 
refletidas nos relatórios gerados pelo sistema da Folha de Pagamentos versus sistema da 
Contabilidade. O Conselho questionou sobre outras ocorrências dessa natureza, ao que foi informado 
que após o encerramento do processo de internalização da Folha de Pagamentos e da Contabilidade 
será feito um trabalho de checagem desses relatórios para eliminação de divergências. O Conselho 
considerou esclarecida a questão e solicitou que após o encerramento desse trabalho seja informado 
dos resultados alcançados”. 
 
117ª reunião, ocorrida no dia 31 de outubro de 2016: “O Presidente do Conselho solicitou 
que seja encaminhada cópia da Ata desta reunião ao Conselho de Administração para 
conhecimento” 

 
Tal recomendação foi atendida por parte da Secretaria Geral da EPE. 
 
 

II – OUTRAS INFORMAÇÕES: 
 

a) Demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada; como é feita a 
escolha do titular; qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da 
unidade jurisdicionadas (UJ); 

 
A Auditoria Interna é área vinculada ao Conselho de Administração, nos termos do 

parágrafo único do art. 27 do Estatuto Social da Empresa, e subordina-se administrativamente à 
Presidência da empresa. 

 
O titular da Auditoria Interna é o Auditor Interno, que exerce sua função em regime de 

tempo integral, e tem nível de hierarquia administrativa equivalente ao de Superintendente, 
conforme definido no § 2º do artigo 4º do Regimento Interno da EPE. 

 
A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular da Auditoria Interna é 

submetida, pelo Presidente, à aprovação do Conselho de Administração nos termos do Regimento 
Interno da EPE, e encaminhada para aprovação da Controladoria-Geral da União, em conformidade 
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com o § 5º ao artigo 15 do Decreto nº 3.591/2000 e observando-se os procedimentos determinados 
na Portaria CGU nº 915/2014. 

 

É exigido como requisito básico para nomeação ao cargo de titular da Auditoria Interna a 
conclusão de curso de nível superior, além de comprovada experiência e competência para o seu 
exercício. 

 
A força de trabalho em 31/12/2016 era de 1 (um) Auditor Chefe de Auditoria e 2 Analistas 

de Gestão Corporativa (Auditores Junior). 
 
 

b) avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da UJ identificarem, 
evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos 
inerentes aos processos relevantes; 

 
Com base nos trabalhos executados avaliamos os controles internos afetos a cada uma das 

respectivas atividades, ou seja, fizemos uma avaliação em nível operacional, observando as rotinas, 
funções e sistemas vinculados, com o objetivo de conhecê-las e obter subsídios para a emissão de 
opinião. 

 
A partir dos exames realizados observamos que o sistema de controle interno da EPE 

apresenta um nível de maturidade intermediário, conforme relatamos a seguir considerando os 
componentes que o integram. 

 
No componente Ambiente de Controle, cabe observar que a Empresa vem evoluindo em 

relação às práticas recomendadas, conforme segue: 
 

a) Integridade pessoal e profissional - os valores éticos da direção e do quadro de Pessoal são 
traduzidos no Código de Ética Profissional da EPE, aprovado em 27 de março de 2012, nos 
termos da RD nº 05/240ª. onde são traduzidas as normas de conduta a serem obedecidas por 
todos os profissionais do quadro permanente da Empresa, os ocupantes de cargos em 
comissão, os profissionais ou os servidores requisitados ou os cedidos de outros órgãos 
públicos, os profissionais de empresas prestadoras de serviços para a EPE, as pessoas físicas 
prestadoras de serviços à EPE, os estagiários e todos aqueles, de forma individual ou 
coletiva, que, por força de lei, contrato ou qualquer outro ato jurídico, prestem serviços à 
empresa, sejam de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem 
retribuição financeira, direta ou indiretamente determinam as preferências e juízos de valor 
da alta administração. 

 
 

b) Competência - os profissionais da EPE possuem nível de conhecimento e habilidades 
necessárias para assegurar uma atuação ordenada, ética, econômica, eficaz e eficiente. Não 
obstante o momento crítico de dificuldades financeiras e orçamentárias pelo qual a Empresa 
passa não favorece o fortalecimento de uma cultura de capacitação, sendo que as ações de 
treinamento e aperfeiçoamento vêm sendo reduzidas ao longo dos anos; não obstante há 
esforço da alta administração, com incentivo à realização de eventos corporativos e eventos 
a distância a custo reduzido. 
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c) Perfil dos superiores – visando formalizar a filosofia da direção e fortalecer o seu estilo 
gerencial a EPE aprovou em 30 de outubro de 2004 um conjunto de políticas que refletem a 
atitude estabelecida pela alta administração. Em 16 de janeiro de 2015 houve a divulgação 
das políticas e normas aprovadas em 2014; foi desenvolvido espaço centralizado na Intranet 
da Empresa para a divulgação dos instrumentos normativos aprovados e da Estrutura 
Normativa da EPE; equipe interna da EPE conduziu a elaboração e aprovação da Norma de 
Capacitação e desenvolveu normas relacionadas aos temas de: pessoal, administração geral, 
patrimônio, licitação e contratos que estão na fase de revisão pelas áreas responsáveis. 

 
d) Estrutura organizacional: visando fortalecer o seu ambiente de controle, a EPE realizou o 

levantamento de informações nas áreas de negócio para a readequação do documento de 
macrovisão da Empresa. Não obstante ainda se encontra pendente de conclusão o Projeto 
CEDOC, sendo uma de suas vertentes a explicitação e a definição das autoridades e 
responsabilidades de cada uma das áreas, sendo hoje praticado o estabelecido no “Guia de 
Competências” aplicável às Licitações e às Contratações pertinentes a Obras e Serviços, 
Compras e Alienações, realizadas pela Empresa; 

 
e) Políticas e práticas de recursos humanos: a EPE aprovou a sua “Política de Gestão de 

Pessoas”, que estabelece orientações gerais sobre as práticas de Gestão de Pessoas para o 
apoio ao cumprimento da sua Missão e o alcance da Visão da Empresa; por ser uma empresa 
pública a forma de contratação se dá por meio de concurso público e o desenvolvimento se 
dá em consonância com o estabelecido na Norma de Capacitação que orienta as ações 
destinadas a treinar e/ou desenvolver os conhecimentos, habilidades e/ou atitudes que 
habilitem os profissionais para o desempenho das atribuições atuais ou novas 
responsabilidades; Anualmente é elaborado o Plano de Capacitação da EPE, tendo em vista 
fundamentar a inclusão dos respectivos eventos necessários ao aperfeiçoamento e 
desenvolvimento funcional em acordo com as atividades desenvolvidas pelos técnicos nas 
atividades das áreas de competência. O referido Plano encontra-se prejudicado pelo forte 
contingenciamento de recursos, que limita a sua abrangência frente às necessidades das 
unidades. 

 
 
Em que pese o fato da estrutura organizacional ser considerada apropriada a natureza das 

atividades da Empresa, a conclusão do Projeto Estruturar o Cento de Documentação (CEDOC) em 
suas três frentes (Gestão de Processos, Gestão Documental e Sistema Normativo) é de suma 
importância para o aprimoramento dos controles internos da EPE. 

 
 
O Projeto tem por objeto a normatização da instrução processual, o aperfeiçoamento o 

tratamento da documentação, o mapeamento de processos e a elaboração de sistema normativo, que 
institucionalizarão os procedimentos internos. Foi estruturado em três frentes: criação e implantação 
da plataforma de gestão documental e operação do Centro de Documentação; implantação da 
plataforma de gestão de processos; e elaboração e implantação do sistema normativo. 
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Duas frentes do Projeto (gestão documental e gestão de processos) ainda não foram 

concluídas. Não houve a elaboração de normativos internos visando à padronização da instrução 
processual, no qual devem ser contemplados todos os critérios, responsabilidades e procedimentos 
relacionados à gestão de documentos arquivísticos, incluindo as fases de criação, tramitação, uso, 
organização, recuperação e destinação final dos documentos. Também não houve a implantação de 
controle sistemático dos trâmites internos dos processos. 

 
O citado Projeto ainda não progrediu no ritmo desejável. Houve dificuldades orçamentárias 

e de relacionamento com os prestadores de serviço contratados para o desenvolvimento das 
atividades de consultoria. Em março de 2015 as empresas contratadas interromperam as suas 
atividades, quais sejam: operação do Protocolo, tratamento do acervo documental, elaboração do 
Modelo de Gestão Documental e desenvolvimento da plataforma. A EPE foi obrigada a alocar, de 
forma emergencial, pessoal próprio e sem qualquer treinamento para manter o atendimento às 
demandas do protocolo; iniciou, de forma precária, a autuação de processos administrativos 
convencionais relacionados aos temas: pagamento, aplicação de penalidades, licitação, sindicância, 
prestação de contas e processo administrativo disciplinar;  identificou o Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI, solução tecnológica utilizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – MP no projeto de Processo Eletrônico Nacional, como uma ferramenta importante e 
adequada para suportar a gestão documental da Empresa; Assim, solicitou ao MP a cessão da 
ferramenta SEI. Por questões alheias aos esforços da empresa, a cessão da ferramenta não foi 
efetivada no exercício de 2016 (questões burocráticas do MP). Além disso, está em elaboração o 
Manual de Redação Oficial da EPE. 

 
Quanto ao componente Avaliação de Risco, a Empresa deu início ao Projeto de 

implementação de uma unidade com a responsabilidade para proceder ao diagnóstico de risco 
envolvendo os macroprocessos, inclusive quanto aos níveis de riscos operacionais. Nesse sentido 
foi aprovada pelo Conselho de Administração em 16/12/2016, conforme DCA 02/146ª,         a sua 
Política de Gestão de Riscos e a Política de Controles Internos da Gestão e de Conformidade. 
 

No componente Procedimento de Controle, em que pese o Regimento Interno estabelecer as 
responsabilidades e competências das diversas áreas da Empresa, e o Guia de Competências 
estabelecer os principais níveis de hierarquia das operações de compras e aquisições, os processos 
necessários a verificação, conciliação e supervisão direta apresentam fragilidades nas áreas de 
Recursos Humanos e Licitação e Administração de Contratos devido principalmente a falta de 
sistemas corporativos automatizados, como por exemplo, sistema de fiscalização e administração de 
contratos, sistema de apropriação e acompanhamento da Folha de Pagamentos, e sistema de 
contabilidade. A Empresa está ciente dessas fragilidades e vem atuando para a sua superação, 
estando adotando ações para a internalização da Folha de Pagamentos e da Contabilidade, bem 
como criou uma área especialmente destinada ao controle e acompanhamento dos contratos 
administrativos. Positivamente destaca-se a mencionada aprovação da Política de Controles 
Internos e de Conformidade. 
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No componente Informação e Comunicação, em que pese a adoção de prática para 
divulgação e tratamento das informações, e a disponibilização na página eletrônica da EPE (internet 
e intranet) de uma gama de informações, observa-se a ausência de um instrumento específico para 
avaliar se a comunicação interna foi adequada e eficiente, bem como se os mecanismos gerais de 
controle foram percebidos por todos os empregados. A Empresa deve adotar ações com a finalidade 
de ampliar o conhecimento dos mecanismos gerais de controle instituídos, de conscientizar das 
responsabilidades. Esforços vêm sendo destinados, com a adoção de uma comunicação institucional 
interna regular. 

 
A Empresa possui código de ética, o qual se encontra disponível em seu sítio eletrônico. 

Houve a designação de Comissão de Ética, e a sua composição está devidamente informada no site; 
O sítio eletrônico da EPE ainda não possui canal de denúncias. 

 
Assim, entendemos que os controles internos adotados nos níveis de atividades, nas áreas de 

gestão de bens e serviços, gestão de recursos humanos e gestão patrimonial, embora permitam o 
acompanhamento pelas respectivas áreas, necessitam de melhorias. Objetivando contribuir para a 
evolução contínua dos processos, a Auditoria Interna apresentou proposições para a elaboração de 
sistemas informatizados relacionados as atividades das áreas de gestão de recursos humanos, gestão 
de contratos e gestão contábil / patrimonial. 

 
Não obstante, esse conjunto de boas práticas adotadas permite aferir que os controles 

internos administrativos da EPE possui razoável capacidade de identificarem, evitarem e corrigirem 
falhas e irregularidades, bem como minimizarem possíveis riscos. 

 
c) descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela UJ, das 

recomendações da auditoria interna e informações sobre a existência ou não de 
sistemática e de sistema para monitoramento dos resultados decorrentes dos 
trabalhos da auditoria interna 

 
Por emissão dos Relatórios de Auditoria é realizada a remessa dos mesmos por correio 

eletrônico para os respectivos responsáveis, Superintendentes e Diretores das áreas, indicando-se os 
pontos de auditoria e as recomendações com indicação das providências a serem adotadas, 
estabelecendo-se prazo para os mesmos se manifestarem. 

 
Periodicamente é realizado “follow up” das recomendações emitidas nos relatórios de 

auditoria, de forma a verificar o andamento das providências adotadas pelas áreas, necessárias à 
regularização dos pontos identificados durante a realização dos respectivos projetos de auditoria, 
observados os prazos que foram oferecidos. Desse acompanhamento é realizada análise das 
manifestações e das providências adotadas, emitindo-se Notas Técnicas com o resultado das 
análises e emissão de posicionamento sobre o atendimento ou não das respectivas recomendações. 

 
Para as recomendações não atendidas ou aquelas atendidas parcialmente são oferecidas 

novas orientações e prazos, efetuando-se o “follow up” até o encerramento definitivo da pendência. 
 
A Auditoria Interna planejou automatizar o acompanhamento dos trabalhos realizados a 

partir da aquisição ou desenvolvimento interno de um sistema de monitoramento dos resultados. 
Devido a restrições de natureza financeira e orçamentárias atuais, a aquisição de sistema de controle 
encontra-se inviabilizada. 
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d) informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das 
recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não 
implementação de tais recomendações; 

 

A Auditoria Interna se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das 
recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não 
implementação de tais recomendações, mediante a remessa dos Relatórios por meio magnético, bem 
como pelo acompanhamento periódico acima descrito. 

 

e) descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de 
administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados 
decorrentes da não implementação das recomendações da auditoria interna pela alta 
gerência 

 

A Auditoria Interna participa de todas as reuniões de Diretoria Colegiada e dos Conselhos 
de Administração e Fiscal e periodicamente apresenta os resultados de seus trabalhos; quando da 
ocorrência de riscos elevados os administradores são informados sobre os mesmos. 

 
Cumpre destacar que até a presente data não foram identificados riscos críticos que 

carecessem de especial atenção e interferência da Alta Administração. 
 

f) informações gerenciais sobre a execução do plano de trabalho da auditoria interna do 
exercício de referência das contas; 

 

Sobre a realização do plano de trabalho da Auditoria Interna no exercício de 2016 
apresentamos as seguintes informações: 

 

Força de Trabalho prevista x realização: 

 

O PAINT2016 previu 244 dias úteis, com uma carga horária total de 7.808 horas, 
considerando, na oportunidade de sua elaboração (outubro/2015), o quadro disponível (Auditor 
Interno Chefe + 3 Analistas de Gestão Corporativa). Destas horas, excluídas as ausências previstas 
referentes às férias, 7.080 horas líquidas seriam utilizadas para a realização de todas as atividades 
da Auditoria. 

 
 
Efetivamente foram realizadas 5.232 horas líquidas de trabalho, ou seja, houve diminuição 

de 1.848 horas em virtude da perda de um analista cedido a outra área da empresa. 
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Distribuição de horas por atividade 

% 
1 TOTAL BRUTO – HORAS 5.784 100 

1.1 Férias (1) e ausências (greve / outros) 552 9,5 

2 TOTAL LÍQUIDO – HORAS 5.232 90,5 

    

 
 

   

 
 

 
Distribuição das horas trabalhadas 

(efetivas)  % 

2 TOTAL LÍQUIDO – HORAS 5.232 100 

2.1 CAPACITAÇÃO 697 13,3 

2.2 ASSESSORAMENTO TÉCNICO 1.707 32,6 

2.2.1 Assessoramento à Administração 1.465 28,0 

2.2.2 Atividades administrativas da Auditoria Interna 242 4,6 

2.3 DEMANDAS EXTERNAS 338 6,5 

2.3.1 Apoio ao TCU/CGU e outros 338 6,5 

2.4 AUDITORIA 2.272 43,4 

2.4.1 Programada 2.207 42,2 

2.4.2 Especial (não programada) 65 1,2 

2.5 MONITORAMENTO DE 
RESULTADOS 

218 4,2 

2.5.1 
Acompanhamento da implementação das 
recomendações propostas pelos órgãos de controle 
interno e externo  

218 4,2 
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Fatos relevantes que impactaram na organização da unidade de auditoria interna e na 
realização das auditorias 

 
A Auditoria Interna da EPE ainda conta com força de trabalho reduzida, impactada pela 

transferência de 1 (um) Analista de Gestão Corporativa para a SRL/DGC. Por ser uma força de 
trabalho relativamente nova (os dois Analistas de Gestão Corporativa lotados na unidade foram 
admitidos em agosto de 2014) há grande necessidade de treinamento e capacitação para a execução 
dos trabalhos de forma mais ágil e eficiente. É de conhecimento público a grande carência de 
recursos orçamentários e financeiros pelo qual passa a Administração Pública como um todo ao 
longo dos últimos anos, e isso não é diferente no âmbito da EPE, razão pela qual não foram obtidos 
os recursos necessários ao desenvolvimento ótimo das nossas ações de capacitação. 

 
Assim priorizamos nossas ações de treinamento, realizando o que fora possível frente aos 

recursos existentes. Isso também refletiu na realização dos nossos trabalhos. Houve certo prejuízo 
para o desenvolvimento a contento de todas as atividades previstas. 
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Fato igualmente importante foi o significativo aumento de nossas responsabilidades, 

especialmente considerando a inserção das novas regras estabelecidas nos normativos emitidos no 
exercício de 2016 (Instruções CGPAR nºs 09 a 18/2016 – diversos normativos de governança das 
estatais; Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 01/2016 - Gestão de Riscos e Controles 
Internos; Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 6.945/2016 – Responsabilidade das Empresas Estatais), 
que implicam em providências de reestruturação organizacional para a EPE com a adoção de novos 
procedimentos e controles, os quais afetam diretamente a Auditoria Interna, que será instada a se 
manifestar sobre a adequação e conformidade dos mesmos incluindo no escopo de seus trabalhos, 
no que couber, a verificação quanto à observância desses normativos. Para tanto intensos estudos e 
acompanhamento direto foram realizados em apoio à administração, para melhor andamento das 
respectivas providências. 

 
Há que se destacar a necessidade de implantação de sistemas de acompanhamento das 

recomendações e de gerenciamento das atividades de Auditoria. Procedemos ao estudo para 
definição de possíveis sistemas existentes e/ou do desenvolvimento de um sistema internamente, 
porém rebatemos na mesma dificuldade no que diz respeito aos recursos orçamentários e 
financeiros. Buscamos parcerias com outras entidades para um possível compartilhamento de 
tecnologia que permitisse a implantação de forma não onerosa, porém também tivemos dificuldades 
apresentadas internamente por nossa área de Tecnologia de Informação (STI). 

 

Trabalhos de Auditoria Previstos: Foram previstos 13 (doze) projetos de auditoria; 
 
Trabalhos de Auditoria Realizados: Dos trabalhos previstos para 2016, 03 (três) foram 

realizados (iniciados e encerrados) até dezembro de 2016: PP’s 01/2016 (Auditoria de 
Acompanhamento e Análise do Plano de Previdência Complementar - PLANO CV EPE - Gerido 
pela EFPC Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS); PP-02/2016 (Auditoria de 
Avaliação do Encerramento do Exercício 2015); e PP-03/2016 (Avaliação da elaboração do 
Relatório de Gestão - Prestação de Contas da EPE, exercício 2015). Ressalta-se que foram ainda 
realizados 4 (quatro) Projetos pendentes relativos ao PAINT/2015: PP’s nº 08/2015; 09/2015; 
10/2015; e 12/2015. 

 
Houve, ainda, a realização de 3 (três) projetos em 2016, os quais tiveram os respectivos 

relatórios concluídos e emitidos no início de 2017 (PP’s 04/2016; 06/2016; e 13/2016), além da 
realização de 4 (quatro) trabalhos que foram iniciados em 2016, porém ainda se encontram em fase 
de revisão para emissão do Relatório final (PP’s 07/2016; 08/2016; 10/2016; e 12/2016). 

 
Trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINT: Foi executado 1 

(um) projeto especial, que não havia sido previsto originalmente quando da elaboração do 
PAINT/2016 (Avaliação de limites de Remuneração dos Dirigentes da EPE – 2015-2016). 

 
Trabalhos de Auditoria Previstos e não realizados ou não concluídos: Dos Projetos de 

Auditoria originalmente previstos 03 (três) deles: PP 05/2016, PP 09/2016 e PP 11/2016, não foram 
realizados em 2016 devido, sobretudo, à perda de um analista (1.848 horas de trabalho). Cumpre-
nos ainda informar que um trabalho ainda encontra-se em curso em 2017. 
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Recomendações emitidas e implementadas no exercício: Após a realização dos nossos 

trabalhos são emitidos os Relatórios de Auditoria ou emissão de Notas Técnica com a apresentação 
de nossas análises, com respectivas recomendações de melhoria quando cabível, para as quais as 
áreas devem apresentar suas considerações (quando for o caso), de acordo com prazos definidos em 
nossas mensagens de encaminhamento. 

 
No exercício de 2016 nossos trabalhos originaram 20 (vinte) recomendações das quais 15 

(quinze) foram plenamente atendidas, através da devida manifestação das áreas e apresentação de 
justificativas informando as ações em andamento para definitiva solução dos apontamentos da 
Auditoria Interna. Informamos também que 04 (quatro) recomendações foram parcialmente 
atendidas e 01 (uma) recomendação ainda não foi atendida, encontrando-se atualmente as 
respectivas justificativas em processo de análise e encaminhamento para as áreas auditadas. 
 

g) informações sobre a confiabilidade das demonstrações contábeis, demonstrando as 
eventuais inconsistências verificadas, bem como a estratégia e os procedimentos 
adotados para a verificação. 

 

Na forma do disposto no § 3º do art. 177 da Lei das Sociedades por Ações, as 
demonstrações contábeis foram auditadas por auditores independentes – Aguiar Feres Auditores 
Independentes S/C – que expressaram sua opinião por meio da emissão de relatório, certificando 
que as referidas demonstrações, no que se refere à posição patrimonial e financeira, do desempenho 
das operações e dos fluxos de caixa da empresa, em 31 de dezembro de 2016, foram elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 
A Auditoria Interna auditou as respectivas Demonstrações, também emitindo Parecer 

integrante do processo de aprovação das contas, manifestando-se diante do exposto na referida peça 
que as Demonstrações Financeiras da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, relativas ao exercício 
de 2016, estava em plenas condições de serem submetidas à apreciação do Conselho de 
Administração para aprovação. 

 
 
 

III - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/EXERCÍCIO DE 2016 
 
 

Examinado o conteúdo das informações incorporadas ao Relatório de Gestão da EPE, que 
representa a sua Prestação de Contas do exercício findo em 2016 verificou-se que todos os 
elementos de que tratam a IN/TCU n º 63, de 01/09/2010, e nº 72, de 15/05/2013, as Decisões 
Normativas TCU nºs 154, de 19/10/2016, e 156 de 30/11/2016,a Portaria TCU nº 59, de 
17/01/2017, e a Portaria CGU nº 500, de 08/03/2016, estão devidamente observados, representando 
de forma fidedigna os atos e fatos da gestão. 
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IV - CONCLUSÃO 
 
 

Os comentários oferecidos nessa peça demonstram que os atos praticados não 
comprometeram a gestão dos administradores no período em comento. 
 
 

Em nossa opinião, o Relatório de Gestão da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, relativa 
ao exercício de 2016, está em condições de ser submetido à apreciação dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, ao Órgão/Unidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, ao Tribunal de Contas da União e a sociedade em geral.  
 
 
 
 

Rio de Janeiro - RJ, 30 de maio de 2017. 
 
 
 
 
 

CARLOS ALVES DE SOUZA 
Chefe da Auditoria Interna 


