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INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Federal Brasileira, conforme o disposto no parágrafo único ao seu artigo 70, 

estabelece que a Prestação de Contas é obrigação legal das unidades administrativas do Poder 

Executivo Federal, cabendo ao Tribunal de Contas da União - TCU o julgamento das contas, nos 

termos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. 

 

 

No presente Relatório de Gestão ora apresentado, as atividades da EPE, desenvolvidas no 

exercício, estão detalhadas na forma definida com estrita observância das disposições contidas nas 

instruções e orientações dos órgãos de controle externo e interno (Tribunal de Contas da União - 

TCU e Controladoria Geral da União – CGU/PR). 

 

 

Procurou-se organizar uma sequência lógica de apresentação das informações, seguindo o 

conteúdo e referência estrutural definidos no Anexo II da Decisão Normativa nº 146, do TCU e no 

Anexo Único da Portaria TCU nº 321/2015, bem como nas orientações contidas no Sistema e-

Contas do Tribunal, conforme principais itens indicados no sumário destacado anteriormente.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O ano de 2015, mais uma vez, foi um ano de superação de dificuldades, notadamente 

orçamentárias, para garantir a continuidade e a qualidade das atividades necessárias ao provimento 

da infraestrutura física e de serviços da Empresa. 

 

Com a edição do Decreto 8.496 e pela Portaria nº 12, de 03/08/2015, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, foi imposto a EPE um contingenciamento de 18% em suas 

despesas discricionárias e de 34,5% nas ações do PAC. 

 

Inobstante essas dificuldades, o exercício de 2015 marcou o encerramento do primeiro ciclo 

do Planejamento Estratégico da EPE iniciado em 2012, cuja estratégia de sua implantação esteve 

centrada na necessidade de a empresa reforçar sua capacidade interna, principalmente, para fazer 

frente à demanda de trabalho, de acordo com seus propósitos e sua missão. 

 

Mediante essa diretriz básica foram avaliadas as estratégias de gestão voltadas para a 

competência das pessoas e outros fatores-chave de influência no seu desempenho, que definiram as 

principais áreas atendidas na elaboração do mapa da estratégia. 

 

A experiência do primeiro ciclo do Planejamento Estratégico revelou uma resposta bastante 

positiva da empresa, especialmente em relação àquelas atividades relacionadas aos leilões de 

aquisição e de transmissão de energia elétrica ocorridos em número recorde e o cumprimento pela 

EPE dos prazos estabelecidos. 

 

Os estudos referentes aos Planos de Médio e Longo Prazo de Expansão de Energia sofreram 

com a situação da conjuntura hídrica e das incertezas da evolução da economia brasileira, 

particularmente pela queda verificada no Produto Interno Bruto e os reflexos na conjuntura 

energética do país. 

 

Os estudos socioambientais e de engenharia necessários para subsidiar a expansão de longo 

prazo do setor energético sofreram atrasos fruto de barreiras a serem transpostas para a obtenção de 

Termos de Referência e de autorizações dos órgãos ambientais, para a realização dos estudos de 

inventário e de viabilidade técnico-econômica dos empreendimentos hidrelétricos. 

 

Além dos projetos previstos no Planejamento Estratégico, a EPE foi requisitada a contribuir 

para a elaboração de estudos específicos para o MME, com destaque para o Programa de 

Desenvolvimento da Geração Distribuída que consiste em estudos para ampliação de incentivos a 

essa geração, reconhecendo os benefícios relacionados à redução de custos em transmissão e a 

redução de perdas decorrentes da sua expansão. 

 

Realizamos, ainda, os estudos para inserção de energia solar fotovoltaica em escolas 

técnicas federais, originário de entendimentos conjuntos entre o MME e Ministério de Educação e 

Cultura. 
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No segundo semestre de 2015, a EPE foi solicitada pela Presidência da República para 

apoiar no estabelecimento do compromisso brasileiro quanto à emissão de gases de efeito estufa no 

âmbito da COP 21 (Conference of Parties). Para o estabelecimento desse compromisso, coube a 

EPE avaliar a contribuição do setor energético. Nesse sentido, foram realizadas diversas análises de 

sensibilidade a partir dos estudos do PNE 2050, envolvendo avaliações de metas nas áreas de 

eficiência energética, geração de eletricidade e biocombustíveis, culminando com a divulgação da 

pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC, em inglês), que serviram como base 

para a negociação climática ocorrida na reunião da COP21, em Paris. 

 

Os projetos relacionados aos processos de melhoria de gestão também não progrediram no 

ritmo desejável, seja por restrições orçamentárias, pelas dificuldades apresentadas pelas empresas 

contratadas no domínio das características do “negócio” da EPE ou mesmo pelas deficiências de 

definição da melhor forma de lidar com o impacto que essas mudanças trazem na organização. As 

dificuldades enfrentadas com relação a esses processos e o aperfeiçoamento da gestão de recursos 

humanos da empresa é um desafio que será enfrentado para encontrarmos alternativas de solução 

que permitam dotar a empresa de mecanismos de gestão voltados para a eficiência e eficácia. A 

experiência adquirida permitirá a melhoria do processo de construção do próximo ciclo do 

Planejamento Estratégico da EPE na busca contínua da excelência de seus trabalhos. 

 

Reafirmando nosso compromisso com a transparência e a busca constante da satisfação do 

interesse público e dos resultados mais positivos possíveis, submetemos à apreciação do Tribunal 

de Contas da União o Relatório de Gestão da EPE relativo ao exercício de 2015. 

 

 

 

 

 

Diretoria Executiva da EPE 
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2 VISÃO GERAL DA EPE 

 

2.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIA INSTITUCIONAIS 

 

 

O Ministério de Minas e Energia - MME, como órgão setorial da União, tem suas 

competências voltadas para a aplicação das políticas e diretrizes de governo nas áreas de recursos 

minerais e energéticos, envolvendo o planejamento, a prospecção e o aproveitamento dos potenciais 

existentes. 

   

No campo da energia, em suas diversas formas, o MME desenvolve suas atividades com 

foco no abastecimento dos respectivos mercados, buscando garantir o desenvolvimento econômico 

e social do país, atuando na organização dos interesses públicos e privados para a exploração dos 

recursos naturais, de forma sincronizada com sustentabilidade ambiental.  

 

No âmbito da reestruturação do modelo setorial, a EPE foi constituída na forma de empresa 

pública com vistas a subsidiar o MME no cumprimento de suas atribuições. A responsabilidade 

institucional da EPE é definida na Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, que autorizou sua 

criação, e no Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que criou a empresa e aprovou seu Estatuto 

Social. 

 

Neste contexto jurídico-institucional, define-se o papel da EPE como o de gerar subsídios às 

entidades governamentais e agentes setoriais para definição de políticas e ações necessárias à 

garantia do suprimento de energia, de forma módica e ambientalmente sustentável, necessária ao 

desenvolvimento econômico e social do país. 

 

A EPE tem tido, de fato, papel relevante no planejamento do setor energético à medida que 

conduz os estudos e pesquisas que culminam na construção do conjunto de procedimentos e ações 

que visam à realização da política necessária ao suprimento de energia. 

  

O atendimento a esta responsabilidade institucional faz-se, por meio do desenvolvimento de 

estudos e pesquisas dentro de um ciclo regular de atividades, entre os quais se destacam: 

 

 projeções da matriz energética brasileira; 

 elaboração e publicação do balanço energético nacional; 

 identificação e quantificação dos potenciais de recursos energéticos, compreendendo, entre 

outros, suporte e participação das articulações relativas ao aproveitamento energético de rios 

compartilhados com países limítrofes e a determinação dos aproveitamentos ótimos dos 

potenciais hidráulicos; 

 suporte ao gerenciamento da relação reserva e produção de hidrocarbonetos no Brasil, visando 

à manutenção da autossuficiência sustentável;  

 avaliação da utilização de energia proveniente de fontes renováveis; 

 desenvolvimento dos planos de expansão da geração e transmissão de energia elétrica de curto, 

médio e longo prazos, com destaque para o Plano Decenal de Expansão do Setor Energético, 

com periodicidade anual, e Plano Nacional de Energia de Longo Prazo,  a serem submetidos, 

ambos, à apreciação do Conselho Nacional de Política Energética; 
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 obtenção da licença prévia ambiental e da declaração de disponibilidade hídrica necessárias às 

licitações envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica; 

 estudos de mercado visando definir cenários de demanda e oferta de petróleo, seus derivados e 

produtos petroquímicos; 

 estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e socioambiental para os 

empreendimentos de energia elétrica e de fontes renováveis; 

 acompanhamento da execução de projetos e estudos de viabilidade realizados por agentes 

interessados e devidamente autorizados; 

 desenvolvimento de plano diretor para o desenvolvimento da indústria de gás natural no 

Brasil; 

 suporte e participação nas articulações visando à integração energética com outros países; 

 estudos voltados a programas de apoio à modernização e capacitação da indústria nacional, 

visando maximizar a participação desta no esforço de fornecimento dos bens e equipamentos 

necessários para a expansão do setor energético; 

 estudos de suporte aos leilões de expansão da oferta de energia, compreendendo, entre outras 

ações, cadastramento e habilitação  técnica dos  projetos que poderão ser incluídos nos leilões 

de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos; cálculo do custo marginal de 

referência que constará dos leilões de compra de energia previstos na Lei nº 10.848/2004; 

 estudos de suporte aos leilões de expansão da transmissão, compreendendo a elaboração de 

relatórios técnicos e de avaliação ambientais dos empreendimentos a serem licitados; 

 cálculo da garantia física dos empreendimentos de geração de energia elétrica; 

 participação no Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, no Comitê de 

Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE e na Comissão Permanente para Análise de 

Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico - CPAMP com o 

desenvolvimento de estudos e análises eventualmente demandados por estas instituições 

colegiadas. 

 

As políticas públicas estão sob a responsabilidade do Ministério de Minas e Energia – MME 

e foram definidas na elaboração do Plano Plurianual, período 2012-2015, sob a forma  de Objetivos 

de Governo. Desses Objetivos de Governo, derivam metas setoriais para o MME, também 

colocadas no Plano Plurianual. São as seguintes:  

 

a) assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua 

integração com outros países;  

b) garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, 

confiabilidade e modicidade tarifária; 

c) promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros 

combustíveis líquidos; 

d) promover o aumento da produção nacional, da oferta e da infraestrutura de transporte e 

distribuição de gás natural;  

 

A EPE por meio de seus estudos e pesquisas subsidia o planejamento do setor energético 

nacional, lidando diariamente com os mais variados tipos de informação obtida de fontes como: as 

empresas geradoras, distribuidoras e consumidoras de energia, as empresas que compõem os vários 

segmentos da indústria, comércio e serviços, os órgãos da Administração Pública Federal (APF), de 
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natureza direta ou indireta, e também de órgãos públicos estaduais e municipais, além de outras 

instituições que fazem parte da cadeia de informações relacionadas ao mercado de energia. 

 

No caso das participações nos leilões de energia, a articulação se estendeu a outros órgãos, 

como a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Meio Ambiente e o Tribunal de 

Contas da União – TCU, entre outros. Na elaboração dos planos de expansão, incluem-se, ainda, 

agentes setoriais e instituições de pesquisa nacionais e internacionais. 

 

No acompanhamento dos estudos realizados pela EPE no âmbito do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC se fazem necessárias articulações com o IBAMA – Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, os órgãos ambientais estaduais, a Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI, Fundação Palmares, Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, todas importantes na obtenção das autorizações para ingresso e trânsito em áreas 

legalmente protegidas, como as terras indígenas, as terras de remanescentes de quilombos e as 

unidades de conservação, e, em especial, na realização dos seminários públicos para Participação 

Pública durante a divulgação das Avaliações Ambientais Integradas de aproveitamentos 

hidrelétricos. 

 

 

2.2 NORMAS E REGULAMENTO DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DA EPE 

 

 

As informações a seguir apresentadas identificam as normas legais que disciplinam as 

atividades da EPE. Adicionalmente descrevemos algumas normas de funcionamento consideradas 

pertinentes ao conhecimento do ambiente de funcionamento da Empresa: 

 

 

 Lei n° 10.847, de 15 de março de 2004, DOU de 16/03/2004 (Autoriza a criação da Empresa 

de Pesquisa Energética - EPE e dá outras providências); 

 

 Decreto 5.184, de 16 de agosto de 2004, DOU de 17/08/2004 (Cria a Empresa de Pesquisa 

Energética - EPE, aprova seu Estatuto Social e dá outras providências); 

 

 DCA nº 02/129ª de 24/07/2015 (Aprova o Regimento Interno da EPE); 

 RD nº 01/157ª de 13/04/2009 – Norma de Administração e Fiscalização de Contratos; 

 

 SRF-001, de janeiro de 2005 – Norma para Despesas de Pronto Pagamento; 

 

 SRL-001, RD nº 01/95ª de 20/06/2007 – Norma de Viagem no País; 

 

 NOG-SRL-001,RD nº 11/319ª de 27/10/2014 (substitui a SRL-002) – Norma de Estágio de 

Estudante de Nível Superior; 

 

 NOG-SRL-002, RD 09/319ª de 27/10/2014 (substitui a SRL-006) – Norma de concessão do 

Auxílio Refeição; 

 

 NOG-SRL-003, RD 10/319ª de 27/10/2014 (substitui a SRL-008) – Norma de concessão do 

Auxílio Moradia; 
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 SRL-004, RD nº 05/46ª de 15/03/2006 (substitui a RD 02/27ª de 06/10/2005) – Norma de 

Assistência Médica; 

 

 SRL-005, RD nº 04/35º de 05/12/2005 (substitui a RD 06/31ª de 03/11/2005) – Norma de 

pagamento do 13º Salário; 

 

 NOG-SRL-005, RD 12/309ª de 27/10/2014 – Norma de Vale Transporte; 

 

 NOG-SRL-007, RD nº 01/335ª de 15/04/2015 (substitui a Sistemática de Capacitação, 

aprovada pela RD 04/142ª de 21/10/2008) – Norma de Capacitação; 

 

 SRL-009, RD nº 03/131ª de 23/06/2008 – Norma de concessão de Férias; 

 

 SRL-011, RD nº 01/141ª de 06/10/2008 - Norma de utilização de Serviços Reprográficos; 

 

 SRL-012, RD nº 05/223ª de 16/09/2011 – Norma de Controle e Apuração de Frequência; 

 

 SRL-013, RD nº 01/157ª – Norma de Administração e Fiscalização de Contratos; 

 

 NOG-SRL-014, RD nº 01/370ª de 09/05/2016 (substitui a SRL-010) – Norma de concessão 

do Auxílio Creche; 

 

 NOG-SIC-010, RD nº 09/324ª de 08/12/2014 (substitui a CSIC-002) - Norma de Segurança 

da Inf. e Comunicações; 

 

 NOG-SIC-011, RD nº 08/324ª de 08/12/2014 (substitui a CSIC-003 e o documento CSIC-

003a) - Norma para Gestão de Incidentes de Segurança da Inform. e Comunicações; 

 

 NOG-AIN-004, RD 08/319ª de 27/10/2014 – Norma de Auditoria Interna; 

 

 NOG-STI-008, RD nº 07/324ª de 08/12/2014 (substitui a SRL-003) – Norma de 

Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicações; 

 

 NOG-STI-009, RD nº 06/324ª de 08/12/2014 (substitui a SRL-003) – Norma de 

Desenvolvimento, Manutenção e Aquisição de Sistemas; 

 

 NOG-STI-009 Anexo – Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas 

 

 NOG-DGC-012, RD nº 05/324ª de 08/12/2014 – Norma para Gestão de Controle de Acesso 

Lógico e Segurança Física; 

 

 NOG-DGC-013, RD 02/361ª de 04/02/2016 (substitui a SRF-002) – Norma de Gestão 

Patrimonial;  
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2.3 AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

 

2.3.1 INFORMAÇÕES SOBRE O AMBIENTE DE ATUAÇÃO DA EPE 

 

A Empresa de Pesquisa Energética tem o papel de gerar subsídios às entidades 

governamentais e agentes setoriais para definição de políticas e ações necessárias à garantia do 

suprimento de energia, de forma módica e ambientalmente sustentável, necessária ao 

desenvolvimento econômico e social do país. 

 

Atua no planejamento do setor energético nacional conduzindo os estudos e pesquisas que 

culminam na construção do conjunto de procedimentos e ações que visam à realização da política 

necessária ao suprimento de energia. 

 

Nossa atuação requer ampla articulação com órgãos e instituições setoriais e extra setoriais. 

Nesse sentido, a Empresa empreendeu, no âmbito setorial, estreita articulação com o Ministério de 

Minas e Energia - MME, com as agências reguladoras – Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis – ANP e Agência Nacional de 

Águas – ANA, com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e com a Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 

 

No caso das participações nos leilões de energia, a articulação se estende a outros órgãos, 

como a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Meio Ambiente e o Tribunal de 

Contas da União – TCU, entre outros. Na elaboração dos planos de expansão, incluem-se, ainda, 

agentes setoriais e instituições de pesquisa nacionais e internacionais. 

 

No acompanhamento dos estudos realizados pela EPE no âmbito do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC foram de grande relevância, as articulações com o IBAMA – 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, os órgãos ambientais estaduais, a 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Fundação Palmares, Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, todas importantes na obtenção das autorizações para ingresso e 

trânsito em áreas legalmente protegidas, como as terras indígenas, as terras de remanescentes de 

quilombos e as unidades de conservação, e, em especial, na realização dos seminários públicos para 

Participação Pública durante a divulgação das Avaliações Ambientais Integradas de 

aproveitamentos hidrelétricos. 

 

A fim de bem cumprir sua missão, a EPE necessita lidar, diariamente, com os mais variados 

tipos de informação obtida de diversas fontes como: as empresas geradoras, distribuidoras e 

consumidoras de energia, as empresas que compõem os vários segmentos da indústria, comércio e 

serviços, os órgãos da Administração Pública Federal (APF), de natureza direta ou indireta, e 

também de órgãos públicos estaduais e municipais. Enfim, todas as instituições que fazem parte da 

cadeia de informações relacionadas ao mercado de energia. 

 

Essas informações servem como entrada em diversos processos de tratamento e gestão e, 

uma vez processadas, retornam à sociedade na forma de estudos, boletins e balanços, auxiliando no 

processo de planejamento e tomada de decisão em todas as esferas do poder público e áreas de 

negócio em geral. Sendo assim, na EPE a informação é insumo básico e produto final. Por isso, 

todos os cuidados devem ser tomados para que essa informação seja utilizada dentro dos mais fortes 

princípios de segurança, economicidade, eficiência e legalidade. 
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Dentre os principais produtos e serviços prestados pela EPE podemos destacar: 

 

1) Balanço Energético Nacional 

 

2) Anuário Estatístico de Energia Elétrica 

 

3) Estudos de Cenários Econômicos Energéticos – Horizonte Decenal 

 

4) Plano Decenal de Expansão de Energia 

 

5) Estudos de Apoio aos Leilões de Contratação de Energia 

 

6) Plano de Expansão de Transmissão 

 

7) Estudos de Atendimento a Sistemas Isolados 

 

8) Monitoramento, Acompanhamento e Análise de Mercado de Energia 

 

9) Base de dados anemométricos e climatológicos (Sistemas AMA) 

 

10) Plano Nacional de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário do País – PEMAT  

 

11) Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás  

 

12) Análise de Conjuntura de Biocombustíveis  

 

13) Plano Nacional de Energia 2050  

 

14) Estudos de Inventários de Bacias Hidrográficas e de Viabilidade Técnico-Econômica 

UHE 

 

15) Outros Estudos realizados em 2015: 

 

 

 Estudo para aferir a capacidade de suporte da bacia aérea da região de Candiota/RS.  

 Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída - PROGD 

 Estudos para elaboração de programa de introdução de energia solar fotovoltaica em 

escolas técnicas federais 

 Estudo sobre custo de déficit 

 Elaboração de estudos para atendimento Acórdão nº 1.171/2014 – TCU – Plenário 

 Apoio à elaboração do compromisso brasileiro de emissões no âmbito das mudanças 

climáticas durante a COP21 

 Avaliações Ambientais de Áreas Sedimentares  

 Avaliação de investimentos para fins de enquadramento no REIDI 

 Interferência entre empreendimentos de geração e transmissão e áreas de interesse de 

outros ministérios 
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 Análise de alteração de características técnicas de empreendimentos de geração (pós-

leilão) 

 Revisão extraordinária de garantia física de energia de usinas hidrelétricas 

 Definição das Garantias Físicas de potência das usinas despachadas 

centralizadamente 

 Validações do modelo SUISHI e NEWAVE 

 Empreendimentos de geração e transmissão em áreas de interesse de outros 

ministérios 

 Revisões Ordinária e Extraordinárias de Garantia Física de Energia de Usinas 

Hidrelétricas 

 Análises energéticas sobre as capacidades de intercâmbio para escoamento de energia 

elétrica entre as regiões do SIN 

 

 

 

 

2.4 ORGANOGRAMA FUNCIONAL  

 

A Empresa de Pesquisa Energética - EPE é uma empresa pública constituída pela Lei nº 

10.847, de 15 de março de 2004, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro na 

cidade de Brasília e escritório central no Rio de Janeiro, cuja estrutura administrativa e operacional 

foi regulamentada pelo Decreto 5.184, de 16 de Agosto de 2004. 

 

Administração da EPE: 

 

A EPE é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva e 

conta ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo. 

 

O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da empresa competindo-lhe 

as atribuições estabelecidas no art. 10 do Estatuto Social. À Diretoria Executiva compete, em 

regime de colegiado, entre outras, aprovar as normas de operação e administração, submeter ao 

Conselho de Administração a proposta orçamentária, bem como as normas gerais de administração 

de pessoal, a proposta de estrutura organizacional e o seu regimento interno; proposta de aquisição e 

alienação de bens imóveis e valores mobiliários; elaborar as demonstrações financeiras; e autorizar 

a realização de acordos, contratos e convênios que constituam ônus, obrigações ou compromissos 

para a EPE. 

 

Estrutura Organizacional da EPE 

 

A estrutura organizacional básica da EPE é composta pela Presidência, por quatro Diretorias 

e dez Superintendências: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epe.gov.br/acessoainformacao/Documents/Institucional/Decreto5.184.pdf
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Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE  

DIRETORIA DE ESTUDOS DO  
PETRÓLEO, GÁS E  

BIOCOMBUSTÍVEIS 

DIRETORIA DE 
GESTÃO CORPORATIVA 

DIRETORIA DE ESTUDOS  
ECONÔMICO-ENERGÉTICOS  

E AMBIENTAIS 

DIRETORIA DE ESTUDOS DE  
ENERGIA ELÉTRICA 

DIRETORIA EXECUTIVA  

CONSELHO FISCAL  

CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO 

AUDITORIA  INTERNA 

ASSESSORIA DE  
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

CONSULTORIA JURÌDICA 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

SECRETARIA GERAL ASSESSORIA PRESIDÊNCIA 

 ESCRITÓRIO BRASILIA 

Sup.  
Estudos  

Econômicos 
Energéticos 

Sup.  
Meio  

Ambiente 

Sup.  
 

Projetos 
de 

Geração 

Sup. 
Planej. 

da  
Geração 

Sup.  
Gás Natural 

 e 
 Bio- 

combustíveis 

Sup.  
Petróleo 

Sup.  
Transmis-

são 
de  

Energia 

Sup. 
 Recursos 

Financeiros 

Sup.  
Recursos 
Logísticos 

Sup. 
Tec.Inf. 

e  
Comunica

ções 
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A descrição das competências e atribuições de cada unidade organizacional da EPE é estabelecida 

em seu Regimento Interno aprovado pela DCA nº 02/129ª de 24/07/2015, disponível no link: 

http://www.epe.gov.br/acessoainformacao/Documents/Institucional/RegimentoInterno.pdf 

 

 

Quadro – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas 
Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Competências Titular Cargo 

Período de 

atuação 

Diretoria de Estudos de 

Energia Elétrica 

 

Coordenar, orientar e acompanhar as 

atividades de: 

- elaboração dos estudos necessários 

para o desenvolvimento dos planos 

de expansão da geração e transmissão 

de energia elétrica; - elaboração dos 

estudos de viabilidade técnico-

econômica para os empreendimentos 

de geração e transmissão de energia 

elétrica; 

- elaboração dos estudos para a 

determinação dos aproveitamentos 

ótimos dos potenciais hidráulicos; 

- elaboração dos estudos necessários 

às definições dos parâmetros de 

planejamento para realização dos 

leilões de expansão do sistema de 

geração e transmissão do sistema 

elétrico; 

- e ao suporte e participação das 

articulações relativas ao 

aproveitamento energético de rios 

compartilhados com países limítrofes. 

 

Jose Carlos de 

Miranda Farias 

 

 

 

Amilcar 

Gonçalves 

Guerreiro 

Diretor 

 

 

 

 

Diretor 

02/02/2005 a 

19/06/2015 

 

 

 

24/07/2015  

Diretoria de Estudos 

Econômico-

Energéticos e 

Ambientais 

 

Coordenar, orientar e acompanhar as 

atividades relacionadas: 

- aos estudos econômicos necessários 

à formulação de cenários referenciais 

para a expansão da oferta e da 

infraestrutura de energia, 

- aos estudos da demanda de energia, 

incluídos os de energia elétrica, de 

combustíveis fósseis e de 

biocombustíveis,  - aos estudos do 

planejamento integrado dos recursos 

energéticos no longo prazo, aí 

incluídos os estudos setoriais sobre o 

uso da energia, o desenvolvimento 

tecnológico, a competitividade entre 

os energéticos, a sustentabilidade 

ambiental e o financiamento do setor 

de energia;  

- aos estudos de impacto 

socioambiental de empreendimentos 

de geração e transmissão de energia 

elétrica e de expansão da capacidade 

de oferta de outros energéticos. 

 

 

 

Amilcar 

Gonçalves 

Guerreiro 

 

 

Ricardo Gorini de 

Oliveira 

Diretor 

 

 

 

 

Diretor 

09/11/2004 a 

23/07/2015 

 

 

 

13/08/2015 

http://www.epe.gov.br/acessoainformacao/Documents/Institucional/RegimentoInterno.pdf
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Áreas/ Subunidades 

Estratégicas 
Competências Titular Cargo 

Período de 

atuação 

Diretoria de Estudos do 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 

Coordenar, orientar e acompanhar as 

atividades de: 

 - estudos de gestão dos recursos e 

reservas de petróleo e seus derivados 

e gás natural; 

- estudos sobre a infraestrutura, 

oferta, produção, transformação, 

comercialização e abastecimento de 

petróleo e seus derivados, gás natural 

e biocombustíveis; 

- estudos sobre as indústrias nacional 

e internacional de petróleo, gás 

natural e biocombustíveis.  

 

Mauricio Tiommo 

Tolmasquim 

 

 

 

 

Gelson Baptista 

Serva 

Diretor em 

exercício 

 

 

 

 

Diretor 

11/11/2013 a 

12/08/2015 

 

 

 

 

13/08/2015 

Diretoria de Gestão 

Corporativa 

Orientar, coordenar e acompanhar as 
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2.5 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS  

 

A EPE foi constituída na forma de empresa pública de natureza privada com autonomia 

orçamentária, financeira, administrativa e patrimonial no termos da Lei das Sociedades Anônimas 

(Lei nº 6.404/76). A partir de abril/2008 passou a integrar o orçamento fiscal e da seguridade 

(empresa pública dependente) e, dessa forma, vincula-se às diretrizes da Lei n° 4.320/64 e ao 

Orçamento Geral da União – OGU. Tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e 

pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético tais como energia elétrica, 

petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência 

energética, dentre outras. 

 

Embora a EPE ainda não tenha concluído o mapeamento de seus processos, atividade 

integrante do Projeto CEDOC, é possível extrairmos os principais macroprocessos da EPE a partir 

de suas atribuições institucionais, conforme definido no 1° ciclo do Planejamento Estratégico 

(2012/2015). 

 

 

2.5.1 Macroprocesso Finalístico 1: 

 

Elaborar estudos para subsidiar o planejamento da expansão do setor energético 

 
2.5.1.1 Processo: Plano Nacional de Energia (PNE)  
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Denomina-se Plano Nacional de Energia (PNE) um conjunto de estudos sobre as 

perspectivas energéticas de longo prazo que tem como objetivo subsidiar o País na condução de 

suas políticas energéticas. O conjunto de estudos engloba análise do cenário econômico de longo 

prazo, seus impactos nos cenários de consumo de energia, assim como as alternativas de 

atendimento ou suprimento da oferta interna de energia. 

 

2.5.1.2 Processo: Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás  

 

É um conjunto de estudos de análise do cenário econômico de longo prazo, seus impactos 

nos cenários de consumo de energia, assim como as alternativas de atendimento ou suprimento da 

oferta interna de energia.  O Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás tem como objetivo 

geral a obtenção de uma base de informações georreferenciadas que permita representar zonas, na 

forma de mapas, sobre a importância relativa das diversas áreas do País para o desenvolvimento 

econômico nacional do setor de petróleo e gás. Tal base de informações constitui-se em importante 

instrumento para o planejamento energético, no contexto do PNE, do PDE e do PEMAT. 

 

2.5.1.3 Processo: Expansão da Geração Hidrelétrica (Inventário, Viabilidade e 

Ambientais - PAC) 

 

Conjunto de estudos, de grande complexidade, onde são considerados fatores econômicos, 

ambientais e sociais (estudos de inventário de bacias hidrográficas, estudos de viabilidade técnica e 

econômica e estudos ambientais de empreendimentos hidrelétricos) visando o aproveitamento 

energético das bacias hidrográficas com vistas a subsidiar o planejamento da expansão da energia 

hidrelétrica do País.  

 

2.5.1.4 Processo: Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE)  

 

O PDE é elaborado anualmente e incorpora uma visão integrada da expansão da demanda e 

da oferta de diversos energéticos no período decenal. Para a elaboração dos estudos do PDE, a EPE 

conta com as diretrizes e o apoio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético – 

SPE e da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis – SPG, ambas do MME, 

bem como com as contribuições de diversos órgãos e entidades. 

  

2.5.1.5 Processo: Projeção Decenal de Demanda de Energia Elétrica 

 

A Projeção Decenal de Demanda de Energia Elétrica é elaborada anualmente com base na 

análise da evolução socioeconômica, demográfica e dos principais setores econômicos no horizonte 

decenal. São considerados o aproveitamento das ações de eficiência energética (pelo lado da 

demanda) e as perspectivas de autoprodução de energia elétrica, principalmente na indústria, 

aproveitando as oportunidades de cogeração a partir de resíduos do processo.  

  

2.5.1.6 Processo: Programa de Expansão da Transmissão (PET) 

 

O PET é elaborado semestralmente pela EPE em conjunto com as empresas, através de 

Grupos de Estudos de Transmissão Regionais (GET). As instalações de transmissão para expansão 

da rede básica visam garantir as condições de atendimento aos mercados e os intercâmbios entre as 

regiões, subsidiando o MME na preparação dos leilões de transmissão a partir de estudo semestrais 

sobre as instalações de transmissão para expansão da rede básica.  
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2.5.1.7 Processo: Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário 

(PEMAT) 

 

 Relatório dos estudos elaborados que identifiquem as melhores opções para expansão ou 

ampliação da malha de gasodutos nacionais de transporte, considerando aspectos técnicos, 

econômicos e socioambientais. 

 

2.5.2 Macroprocesso Finalístico 2: 

 

Apoiar os leilões de expansão do setor elétrico  
 

2.5.2.1 Processo: Apoiar os leilões de expansão do setor elétrico  

 

2.5.2.1.1 Habilitação técnica dos empreendimentos para os leilões de geração 
 

Efetuar a habilitação técnica dos empreendimentos de geração de energia, efetuando a 

análise dos documentos de cada projeto para que esses possam participar dos leilões de energia 

elétrica para o mercado regulado. A habilitação técnica compreende um processo que vai desde o 

cadastramento dos empreendimentos de geração de energia elétrica interessados em participar dos 

leilões para o mercado regulado, passa pela análise dos documentos de cada projeto e dos requisitos 

essenciais à participação nos leilões por fonte energética, até a emissão da habilitação técnica dos 

empreendimentos. 

 
2.5.2.2 Processo: Elaborar os estudos de suporte aos leilões de transmissão 

 

Subsidiar a ANEEL com os estudos necessários sobre a viabilidade técnico-econômica de 

alternativas de transmissão (R1), detalhamento da alternativa de referência (R2) e caracterização e 

análise socioambiental (R3).  

 

2.5.3 Macroprocesso Finalístico 3:  

 

Acompanhar os mercados de energia  

 

2.5.3.1 Processo: Resenha mensal do Mercado de Energia Elétrica  
 
Compreende a análise da evolução do mercado de energia elétrica por classe e por 

subsistema, consolidando mensalmente os dados de consumo coletados junto aos agentes do setor. 

 

2.5.3.2  Processo: Anuário Estatístico de Energia Elétrica  

 

Analisar os principais dados relacionados ao comportamento do mercado de energia elétrica 

ao longo dos últimos 5 anos, com destaque para o 5º ano, incluindo dados de oferta de energia 

elétrica, de preços e de emissões de gases de efeito estufa (GEE) relativas à produção de 

eletricidade no Brasil e no mundo, para subsidiar as políticas energéticas do País.  

 

2.5.3.3 Processo: Balanço Energético Nacional (BEN) 

 

O Balanço Energético Nacional documenta e divulga, anualmente, extensa pesquisa e 

contabilidade relativas á oferta e consumo de energia no Brasil, contemplando as atividades de 

extração de recursos energéticos primários, sua conversão em formas secundárias, a importação e a 
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exportação, a distribuição e o uso final da energia, servindo de subsidio para a elaboração e 

divulgação da Matriz Energética Nacional. 

 

2.5.3.4 Processo: Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis  

 

O boletim de Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis é uma publicação anual que 

aborda a evolução dos indicadores de etanol, biodiesel e cogeração derivada da biomassa de cana-

de-açúcar, identificando os eventos mais relevantes ocorridos no período de referência, assim como 

as principais tendências de curto prazo, bem como avaliar o  comportamento do mercado interno de 

biocombustíveis e dos complementares de origem mineral, a oferta de etanol e as perspectivas de 

exportação, assim como a produção de biodiesel e a comercialização de bioeletricidade nos Leilões 

de Energia promovidos pelo Governo Federal.  

 

2.5.4 Macroprocesso Finalístico 4:  

 

Elaborar estudos específicos para o MME  
 

Esse macroprocesso tem características bem particulares uma vez que ocorre de acordo com 

a demanda, portanto os produtos aqui gerados são de acordo com as necessidades específicas do 

MME. No ano de 2015, destacamos os seguintes: 

2.5.4.1 Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída - PROGD 

Ao longo do ano de 2015 a EPE envolveu-se ativamente em estudos para ampliação de  

incentivos à expansão da geração distribuída, reconhecendo os benefícios relacionados à redução de 

custos em transmissão e redução de perdas decorrentes da sua expansão. Nesse sentido, em 

dezembro de 2015 o MME, com apoio da EPE criou o Programa de Desenvolvimento da Geração 

Distribuída (Pro-GD), visando: “I - promover a ampliação da geração distribuída de energia 

elétrica, com base em fontes renováveis e cogeração; II - incentivar a implantação de geração 

distribuída em: a) edificações públicas, tais como escolas, universidades e hospitais; e b) 

edificações comerciais, industriais e residenciais.” (Portaria MME n
0
 538/2015).  

A partir dos estudos da EPE foi possível atualizar os Valores Anuais de Referência 

Específicos (VRES) para a fonte solar fotovoltaica e para a cogeração a gás natural. O VRES define 

a remuneração paga pela distribuidora ao gerador pela energia que ele entregar à rede de 

distribuição e sua atualização a um patamar competitivo aumenta a atratividade dessa oferta de 

energia. 

2.5.4.2 Estudos para elaboração de programa de introdução de energia solar 

fotovoltaica em escolas técnicas federais 

Ao longo do ano de 2015 a EPE envolveu-se em estudos para inserção de energia solar 

fotovoltaica em escolas técnicas federais. Tal estudo originou-se de entendimentos conjuntos entre 

o Ministério de Minas e Energia (MME) e Ministério de Educação e Cultura (MEC). 

Tais estudos visam avaliar um modelo para inserção de unidades de geração distribuída 

fotovoltaica, em conjunto com ações de eficiência energética, em instituições públicas de ensino, 

através do uso dos recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL. Com isso, 

além de utilizar um recurso disponível anualmente, o modelo proposto pretende estimular o 

desenvolvimento do mercado de geração distribuída fotovoltaica no Brasil, capacitar mão de obra 

nesse setor e reduzir as despesas públicas com eletricidade. 
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Embora tal modelo tenha foco inicial em geração fotovoltaica em instituições de ensino 

federais, acredita-se que o modelo proposto possa ser aplicado com outras fontes de geração 

distribuída, em outros tipos de edificações (hospitais, aeroportos, etc.), assim como em unidades 

consumidoras de outras esferas administrativas (estadual e municipal). 

Tais estudos deverão ser objeto do grupo de trabalho definido no artigo 4º da portaria MME 

n
O
 538/2015, que criou o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica 

- ProGD. 

2.5.4.3 Estudo sobre custo de déficit 

O MME, através da CPAMP (Comissão Permanente para Análise de Metodologias e 

Programas Computacionais do Setor Elétrico), constituiu um Grupo de Trabalho denominado GT6 - 

Determinação da Função Custo de Déficit de Energia, com o objetivo de avaliar, propor e aplicar 

metodologia para determinação do custo do déficit de energia a ser utilizado nos estudos de 

planejamento da expansão e da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN).  

Ao longo do ano de 2015, como coordenadora das atividades desse grupo de trabalho, a EPE 

esteve envolvida na supervisão de estudo contratado junto à consultoria externa, visando estabelecer 

a conceituação básica do valor econômico da energia elétrica não suprida ou custo do déficit, assim 

comouma atualização completa do cálculo da Função Custo do Déficit a ser utilizada nos estudos de 

planejamento da expansão e da operação do SIN. A supervisão desses estudos envolveu a avaliação 

de relatórios técnicos e análise de simulações correlatas ao objeto do estudo contratado. Os estudos 

foram concluídos em dezembro/2015. 

2.5.4.4 Apoio à elaboração do compromisso brasileiro de emissões no âmbito das 

mudanças climáticas durante a COP21 

No segundo semestre de 2015, a EPE foi solicitada pela Presidência da República para apoiar 

no estabelecimento do compromisso brasileiro quanto à emissão de gases de efeito estufa no âmbito 

da COP 21 (Conference of Parts). O estabelecimento desse compromisso envolve o compromisso 

global de diversas áreas de atividade (indústria, agricultura, energia, uso do solo etc.), tendo ficado 

a cargo da EPE avaliar a contribuição do setor energético. Nesse sentido, foram realizadas diversas 

análises de sensibilidade a partir dos estudos do PNE 2050, envolvendo avaliações de metas nas 

áreas de eficiência energética, geração de eletricidade e biocombustíveis, entre outras, culminando 

com a divulgação da pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC, em inglês) em 

setembro/2015, que serviram como base para a negociação climática ocorrida na reunião da COP21 

entre o final do mês de novembro/2015 e início do mês de dezembro/2015. 

2.5.4.5 Avaliações Ambientais de Áreas Sedimentares  

As Avaliações Ambientais de Áreas Sedimentares (AAAS) foram instituídas pela Portaria 

Interministerial MMA/MME nº 198 de 2012 e se constituem em instrumento que pretende nortear 

Rodadas de Licitação de Blocos Exploratórios e Licenciamento Ambiental de atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás natural. A AAAS é um processo de avaliação de uma 

determinada região do país e inclui um Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) da mesma 

região e um Comitê Técnico de Acompanhamento (CTA) específico.  

 2.5.4.6 Avaliação de investimentos para fins de enquadramento no REIDI 
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O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI foi 

instituído pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 e regulamentado pelo Decreto n° 6.144, de 03 

de julho de 2007, nos quais são estabelecidos incentivos para projetos de obras de infraestrutura em 

diversos setores, tais como energia, transportes e portos, mediante suspensão de exigência do 

PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre os bens, materiais de construção ou serviços desses 

projetos com o objetivo de atrair investimentos privados para o setor. 

De acordo com as Portarias MME nº 274 e 310, publicadas em 19 de agosto de 2013 e 12 de 

setembro de 2013, respectivamente, cabe à EPE avaliar a razoabilidade das estimativas dos valores 

de investimentos dos agentes interessados em aderir ao REIDI.  

Para tanto, a EPE verifica se o valor do investimento do projeto está compatível com as suas 

características técnicas, utilizando como base as informações enviadas pelos empreendedores e o 

banco de dados da EPE constituído principalmente a partir dos leilões de compra de energia 

provenientes de novos empreendimentos e referências técnicas. 

 

 2.5.4.7 Interferência entre empreendimentos de geração e transmissão e áreas de 

interesse de outros ministérios 

 

Desde 2013, o Ministério de Minas e Energia – MME tem sistematicamente solicitado 

manifestação da EPE referente à interferência entre empreendimentos de geração e transmissão, 

existentes e planejados, e áreas de interesse propostas para criação de novos projetos de 

assentamento rural - PA, unidades de conservação - UC, terras indígenas - TI e territórios 

remanescentes de quilombos - TQ. A Portaria Interministerial 02, de 19/12/2013, estabeleceu 

procedimentos relativos às consultas realizadas aos ministérios (MME, Justiça, Meio Ambiente, 

Cultura, Planejamento e Transportes) pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA no 

âmbito dos processos administrativos de aquisição e desapropriação de imóveis rurais para os fins 

de reforma agrária. Com essa Portaria promoveu-se a articulação entre os ministérios assegurando 

uma maior integração entre a política de reforma agrária e as demais políticas setoriais do Governo 

Federal.  

2.5.4.8 Análise de alteração de características técnicas de empreendimentos de geração 

(pós-leilão) 

Esta atividade tem por objetivo avaliar as implicações de alterações das características 

técnicas de empreendimentos já leiloados, frente aos montantes contratados, de forma a subsidiar ao 

órgão regulador e ao poder concedente na decisão de aprovação ou não das referidas alterações.  

2.5.4.9 Revisão extraordinária de garantia física de energia de usinas hidrelétricas 

Esta atividade tem por objetivo recalcular a garantia física de energia de empreendimentos 

hidrelétricos já contratados com garantia física publicada em função da ocorrência de alteração de 

características técnicas ou de fato julgado relevante pelo poder concedente a pedido ou não do 

empreendedor.  

2.5.4.10 Revisão ordinária de garantia física de energia de UHE despachadas 

centralizadamente 

Esta atividade tem por objetivo a cada cinco anos ou na ocorrência de fatos relevantes revisar 

as garantias físicas das usinas hidrelétricas, conforme estabelecido no § 4º do art. 21 do Decreto 

2.655/1998. Em atendimento a este dispositivo, o MME, por meio da Portaria nº 681, de 30 de 
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dezembro de 2014, Constituiu um grupo de trabalho com ampla participação de órgãos e entidades 

vinculadas ao MME, de agências reguladoras do Poder Executivo e de instituições representativas 

do Setor Elétrico. Este grupo de trabalho teve participação do MME, CEPEL e EPE em todas as 

suas etapas.  

Ao longo dos trabalhos desenvolvidos por este grupo, foram debatidos diversos temas 

associados a esta revisão: dados cadastrais das usinas, restrições operativas, séries de vazões, usos 

consuntivos, índices de indisponibilidade, representação do mercado e das pequenas usinas, 

modelos computacionais e benefício indireto.  

O resultado final foi o Relatório “Revisão Ordinária de Garantia Física das Usinas 

Hidrelétricas – UHEs” que foi divulgado pelo MME (Portaria nº 544, de 17 de dezembro de 2015) 

para Consulta Pública.  

2.5.4.11 Definição das Garantias Físicas de potência das usinas despachadas 

centralizadamente 

Esta atividade teve por objetivo, em atenção ao Decreto  nº 5.163, de 30 de julho de 2004, 

discutir os estudos necessários, juntamente com o MME, Cepel, ANEEL, ONS e CCEE, para 

auxiliar o Ministério de Minas e Energia – MME a determinar a garantia física de energia e 

potência de um empreendimento de geração, sendo que esses valores correspondem às quantidades 

máximas de energia e potência elétricas associadas ao empreendimento, incluindo importação, que 

poderão ser utilizadas para comprovação de atendimento a carga ou comercialização por meio de 

contratos.  

Os trabalhos desenvolvidos culminaram na elaboração do relatório “Metodologia de Cálculo 

de Garantia Física de Potência de Usinas Hidrelétricas Despachadas Centralizadamente”, divulgado 

para consulta pública pela Portaria MME nº 515, de 10 de novembro de 2015. 

2.5.4.12 Validações do modelo SUISHI e NEWAVE 

Esta atividade teve por objetivo o aprimoramento dos modelos computacionais para 

desenvolver e validar as funcionalidades necessárias para a aplicação da revisão ordinária de 

garantias físicas de energia e para a definição das garantias físicas de potência das usinas 

hidrelétricas despachadas centralizadas.  

Para tanto a EPE fez parte de um grupo formado por técnicos do CEPEL, MME, ONS, 

ANEEL e CEEE, sendo que no processo em tela foram discutidos os recentes aprimoramentos para 

os modos de simulação para cálculo de energia firme e hidrotérmico.  

Em cada processo de validação foi elaborado um relatório, sendo posteriormente submetido à 

CPAMP. Esta comissão aprovou o uso do modo de simulação para cálculo de energia firme para 

estudos de planejamento da expansão, passando o modelo SUISHI a estar apto para ser usado.Ainda 

participou  nas discussões metodológicas relacionados ao modelo NEWAVE, onde merece destaque 

a implementação no modelo dos REEs (Reservatórios Equivalentes de Energia).  

2.5.4.13 Análises energéticas sobre as capacidades de intercâmbio para escoamento de 

energia elétrica entre as regiões do SIN 

A expansão do sistema eletro-energético é realizada através da indicação de um conjunto de 

obras de geração de energia e de interligações entre regiões, distribuídos ao longo do tempo, para o 

atendimento a uma determinada projeção de carga de energia elétrica. 
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A diversidade de fontes de geração de energia elétrica de que dispõe o Sistema Interligado 

Nacional – SIN e suas diferentes disponibilidades operativas ao longo do horizonte de planejamento 

da expansão da oferta de energia possibilita a eleição de variadas configurações de despacho do 

parque gerador para o atendimento a demanda. 

Esta análise tem por objetivo subsidiar a avaliação das alternativas de expansão da 

infraestrutura de transmissão para atendimento dos fluxos energéticos verificados, onde serão feitas 

as estimativas dos investimentos, bem como incorporados os estudos de viabilidade técnico-

econômica associados a cada concepção de expansão da rede de transmissão, de modo a garantir a 

adequada alocação destes excedentes exportáveis de energia entre as regiões do SIN. 

2.5.5 Macroprocesso de Apoio 1 

 

Aperfeiçoar a gestão organizacional 

 

2.5.5.1 Gestão do Planejamento Estratégico 

 

Definir prioridades, responsabilidades e compromissos com os resultados institucionais. 

Fortalecer a cultura e modernizar a sistemática de planejamento. 

 

2.5.5.2 Gestão do Orçamento 
 

Contempla aspectos relativos à definição e alocação de recursos. Suporte orçamentário e 

financeiro eficaz às estratégias, aos planos e aos processos organizacionais da EPE.  

 

2.5.5.3 Gestão da Infra-estrutura e de Bens e Serviços 
 

Operacionalizar, aperfeiçoar e racionalizar a gestão e o atendimento das necessidades de bens 

e serviços para o adequado funcionamento da EPE. Integração das informações gerenciais. 

 

2.5.6 Macroprocesso de Apoio 2 

 

Gestão de Pessoas 
 

2.5.6.1 Gestão do Desenvolvimento das Competências 
 

Estimular o desenvolvimento de profissionais competentes, motivados e comprometidos com 

a efetividade dos resultados institucionais. Desenvolver competências gerenciais e profissionais. 

 

2.5.6.2 Gestão do Desenvolvimento de Lideranças Organizacionais 
 

Alinhar os métodos de seleção e preenchimento dos cargos e funções da EPE. Estimular as 

pessoas para desenvolver e utilizar seu pleno potencial. 

 

2.5.6.3 Gestão do Clima Organizacional 
 

Criar e manter ambiente de trabalho que conduza a excelência do desempenho, a plena 

satisfação e ao crescimento individual e institucional. Promover o bem estar, a satisfação e a 

motivação das pessoas, colaborando, inclusive, para a melhoria da qualidade de vida fora do 

ambiente organizacional. 
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2.5.6.4 Gestão do conhecimento organizacional 

 

Estabelece as condições necessárias para a identificação, o desenvolvimento e a manutenção 

do conhecimento, incentivando o pensamento criativo, assegurando a atração e retenção de talentos 

e competências. 

  

2.5.7 Macroprocesso de Apoio 3 

 

Desenvolver a Gestão da Informação 

 

Tem por objetivo o desenvolvimento e a implantação de metodologia de gestão de processos e 

gestão documental na Empresa, com vistas aumentar a eficiência dos processos de negócio. Define 

o sistema normativo (políticas, diretrizes, normas e procedimentos administrativos); o modelo de 

gestão documental e a implantação da plataforma de suporte; e identifica e reorienta os processos de 

negócios existentes. Aperfeiçoamento do processo de comunicação. 
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E 

OPERACIONAL 

 

 

3.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Ao completar 10 anos de atuação operacional, a EPE consolida-se como instituição 

fundamental no planejamento do Setor Energético brasileiro. Para 2015, miramos o objetivo de 

aprimorar a gestão e aperfeiçoar os principais instrumentos de gestão. Encerrado em 2015, o 

primeiro ciclo do Planejamento Estratégico (2012/2015) permitirá a consolidação das ações 

voltadas para o atendimento pleno de suas atribuições institucionais – notadamente o apoio aos 

leilões de expansão do setor elétrico  e o acompanhamento dos mercados de energia; o 

desenvolvimento de estudos para subsidiar o planejamento do setor energético, estudos de 

inventário das bacias hidrográficas, de viabilidade técnica e econômica e socioambientais dos 

empreendimentos hidrelétricos e para a melhoria dos processos organizacionais – com destaque 

para o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI e as ações e metas dos projetos do 

CEDOC.  Projetamos para 2015 a mobilização da organização e a concentração de esforços no 

planejamento do próximo de ciclo de gestão 2016-2019, alinhando definitivamente o Plano 

Plurianual - PPA, com o Planejamento Estratégico e planos institucionais, estabelecendo as 

diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da EPE, o que permitirá definir as prioridades de cada 

exercício por meio da  Lei de Orçamento Anual – LOA estabelecendo um continuo diálogo entre 

planos e orçamento. 

 

O Planejamento Estratégico da EPE, ciclo 2012-2015, foi aprovado pela Diretoria Executiva e 

pelo Conselho de Administração em janeiro de 2013, na forma estabelecida no estatuto social. 

 

Inicialmente, a estratégia de sua implantação esteve centrada em dois pilares: a inclusão dos 

principais projetos da EPE e a definição e aplicação do método de gerenciamento dos projetos, 

focando em ações voltadas para o fortalecimento de sua capacidade interna. 

 

O resultado desse trabalho consistiu em 13 objetivos estratégicos aos quais foram associados 

22 principais projetos que compõem o Planejamento Estratégico da EPE.  Adicionalmente, esse 

conjunto de objetivos foi dividido em três grandes grupos, associados de acordo com as seguintes 

dimensões: atribuições, processos e pessoas, conforme a seguir: 

 

1.1.1 Objetivos associados às atribuições da EPE 

Objetivo 1: Elaborar estudos para subsidiar o planejamento da expansão do setor energético 

Principais Projetos:  

1. Plano Nacional de Energia (PNE)  

2. Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás  

3. Expansão da Geração Hidrelétrica (Inventário, Viabilidade e Ambientais - PAC) 

4. Plano Decenal de Energia (PDE)  

5. Projeção Decenal de Demanda de Energia Elétrica  

6. Programa de Expansão da Transmissão (PET) 

7. Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT) 

 

Objetivo 2: Apoiar os leilões de expansão do setor elétrico  
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Principais Projetos: 

1. Habilitação dos empreendimentos para os leilões de geração  

2. Estudos de suporte aos leilões de transmissão  

 

Objetivo 3: Acompanhar  os mercados de energia  

Principais Projetos: 

1. Resenha mensal do Mercado de Energia Elétrica  

2. Anuário Estatístico de Energia Elétrica  

3. Balanço Energético Nacional  

4. Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis  

 

 Objetivo 4: Elaborar estudos específicos para o MME  

 

1.1.2 Objetivos associados aos processos da EPE 

 

Objetivo 5: Aperfeiçoar a normatização  

Projeto: Sistema Normativo 

 

Objetivo 6: Estruturar o Centro de Documentação (CEDOC)   

Projeto: CEDOC  

 

Objetivo 7: Implantar sistemática da gestão de processos  

Projeto: Gestão de Processos 

 

Objetivo 8: Implantar o PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação)  

Projeto: PDTI 

 

Objetivo 9: Implantar o SIGA (Sistema de Integração de Gestão Administrativa)  

Projeto: SIGA 

 

Objetivo 10: Estruturar o processo de planejamento estratégico  

Projeto: Planejamento Estratégico EPE 

 

Objetivo 11: Estruturar o processo de comunicação interna 

Projeto: Comunicação Interna EPE 

 

1.1.3 Objetivos associados às pessoas da EPE 

Objetivo 12: Aperfeiçoar os recursos humanos da EPE 

Projeto: Desenvolvimento de Lideranças, Gestão de Projetos e Desenvolvimento de Competências. 
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Objetivo 13: Melhorar Clima Organizacional  

Projeto: Melhoria do Clima Organizacional 

 

Pela complexidade que o estabelecimento de um maior nível de competência organizacional 

representava para a empresa, previu-se que, decorrido um ano de implantação do Planejamento 

Estratégico, deveria ocorrer um diagnóstico da sua execução com o objetivo de delinear possíveis 

ajustes nos anos seguintes. 

 

Após o 1º ano de sua execução, a Diretoria Executiva aprovou o Balanço dos Projetos 

executados e remeteu à aprovação do Conselho de Administração os Indicadores de Desempenho e 

a Proposta para o Planejamento Estratégico 2014 - 2015, com ajustes, readequação do cronograma 

de projetos e a supressão ou a postergação de etapas anteriormente previstas. 

 

 INDICADORES DE DESEMPENHO 

Concebido, inicialmente, para o monitoramento do Planejamento Estratégico, a definição dos 

Indicadores de Desempenho foi aprovada apenas em maio de 2014.  

 

Essa sistemática de gerenciamento do Planejamento Estratégico tem como base os 

indicadores de desempenho dos projetos, que, por sua vez, são apresentados, para análise, em 

relatórios preparados para as reuniões trimestrais de monitoramento. 

 

O indicador escolhido para medir o desempenho das atividades foi o cumprimento da data 

prevista de conclusão de cada uma das etapas dos projetos. Foram definidas uma série de etapas 

para cada projeto e um cronograma para a aferição dos resultados no prazo previamente 

estabelecido. 

 

Alguns dos projetos elencados apresentam etapas que dependem exclusivamente dos esforços 

da equipe da EPE, enquanto outros dependem de terceiros. Quando as informações/autorizações de 

terceiros não são recebidas em tempo hábil, o afastamento da meta é decorrente de fatores externos, 

portanto, fora da governança da EPE. 

 

Para que as ações da EPE sejam avaliadas levando-se em conta a diferenciação entre as etapas 

sob a responsabilidade de terceiros e àquelas etapas cujo resultado depende tão somente das ações 

internas da EPE, foi proposta uma metodologia que levou em consideração essas diferenças. 

 

O indicador de desempenho mede o grau de afastamento em relação ao prazo da data prevista 

para cada etapa de um determinado projeto do Planejamento Estratégico. Para fins de 

monitoramento, foram definidos três estágios do grau de afastamento (Normal, Atenção e Crítico), 

aos quais foram atribuídos cores, de acordo com o valor do indicador: 

 

 Normal (cor verde)  : para afastamento da meta até 10%.  

 Atenção (cor amarela): para afastamento maior que 10% e até 25%. 

 Crítico (cor vermelha): para afastamento maior que 25%. 

 

Esse indicador é apresentado de duas formas: 

 

Indicador Global - mede o afastamento total em relação à meta (data prevista), 

independentemente de quais são os motivos pelo não cumprimento  desta.  
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Indicador Gerencial - mede o desempenho de andamento do projeto de acordo com as 

decisões que estão efetivamente sob o controle da EPE, em contraste com decisões em 

etapas do projeto que estão fora da governança da EPE, mas que acabam afetando o 

cumprimento do prazo do projeto. 

 

O Planejamento Estratégico iniciou com 22 projetos e 52 metas previstas para serem 

alcançadas no período de 2013 a 2015.  

 

Dos 22 projetos planejados inicialmente para o ciclo, 17 tiveram suas metas total ou 

parcialmente concluídas, representando 77% dos projetos. 01 (um) projeto foi excluído e 4 projetos 

(18% do total) ainda estão em andamento e não tiveram nenhuma meta concluída. 

 

Com relação às metas, foram propostas 52 para o Ciclo 2013-2015. Todavia os projetos: 

Habilitação dos Empreendimentos para os Leilões de Geração, Comunicação Interna, Planejamento 

Estratégico e Resenha Mensal só previam metas para o ano de 2013. No entanto, esses projetos 

foram acompanhados todos os anos, dessa forma está sendo acrescentada uma meta para cada 

projeto nos anos de 2014 e 2015, o que totalizará o conjunto de 60 metas monitoradas no ciclo. 

 

O quadro demonstrativo, a seguir, resume de forma quantitativa o acompanhamento dessas 

metas.  Do total de 60 metas, 42 foram concluídas, representando 70% de realização, 08 metas 

foram excluídas, representando 13% e 10 metas não foram concluídas, o que equivales a 17% do 

total.  Das 10 metas não concluídas, 2 se referem ao PDE 2025 e PEMAT 2025 que deverão ser 

concluídas em 2016 e as 08 restantes referem-se a metas de projetos que não foram concluídos. 

 

Ano 
Metas 

Concluídas Excluídas Não Concluídas Total 

2013 15 7  22 

2014 12 1  13 

2015 15  2 17 

2013-2015   8 8 

Total 42 8 10 60 

 

Para efeito de análise qualitativa, pode-se dividir o total de projetos em 2 grupos: projetos 

recorrentes, com metas associadas a entregas periódicas e projetos singulares, com metas 

específicas (em geral, únicas) no ciclo 2013-2015. 

 

Em relação aos projetos recorrentes, destacam-se: 

1. Os projetos Anuário Estatístico de Energia Elétrica, Balanço Energético Nacional e 

Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis, com metas de divulgação anual de seus 

resultados que foram plenamente atingidas. 

2. A Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica, originalmente com divulgação até o dia 

25 do mês subsequente, teve a sua meta alterada para o dia 27 de cada mês (ou 1º dia útil após). 

Isso ocorreu tendo em vista os constantes atrasos no envio de dados de consumo por parte das 

concessionárias de energia elétrica – sem os quais não é possível a EPE consolidar e analisar o 
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desempenho do mercado nacional. De acordo com as empresas, tais atrasos foram motivados 

em razão de restrições de recursos enfrentadas pelas mesmas (especialmente recursos 

humanos). As resenhas foram divulgadas mensalmente. 

3. O Programa de Expansão da Transmissão (PET) teve o período dos ciclos expandido de 5 

para 6 anos e as metas que eram anuais passaram a ser semestrais. 

4. Os Estudos de Suporte aos Leilões de Transmissão, que no primeiro ano tinham metas 

anuais genéricas de envio dos relatórios R1 ao MME, passaram a partir de 2014 a ter  metas 

específicas, com programação e monitoramento trimestrais. 

5. As Habilitações dos Empreendimentos para os Leilões de Geração visam analisar a 

capacidade técnica do empreendimento em atender aos requisitos estabelecidos para cada leilão 

de energia elétrica. Nesses três anos houve um volume surpreendente de projetos analisados em 

função principalmente dos empreendimentos de geração eólica e  e solar. O processo de 

habilitação técnica envolve uma grande quantidade de profissionais das diversas áreas da 

empresa. Sua execução atendeu plenamente aos prazos pré-estabelecidos. 

6. A Projeção Decenal de Demanda de Energia Elétrica também foi divulgada nos 3 anos de 

execução do Planejamento Estratégico. 

7. Os projetos Comunicação Interna da EPE e Planejamento Estratégico propiciaram maior 

transparência da Administração. As reuniões de monitoramento do Planejamento Estratégico, 

de ocorrência trimestral, registraram a participação do corpo gerencial da EPE. Nelas foram 

fornecidos informes a serem repassados aos executores das metas estabelecidas no Plano. Com 

relação à Comunicação Interna foi lançado em 2013, o site intitulado “EPEssoas”, destinado à 

melhoria da comunicação com os empregados, com foco no atuação das áreas de Recursos 

Humanos (RH) e Administração Geral. Esse canal reúne documentos relacionados a RH que 

antes se encontravam em espaços distintos da intranet, sendo um ambiente onde é possível 

fazer consultas, leitura e download de arquivos tais como material didático de capacitação, o 

plano de cargos e salários, notícias específicas, informações sobre benefícios, campanhas e 

eventos associados a RH.  

8. Em relação ao Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) foram divulgados os PDE 

2022, PDE 2023 e PDE 2024.  Com base no monitoramento feito, a meta em relação ao PDE 

2025 (alterada para abril de 2016 no Balanço do Planejamento Estratégico de 2014) deverá ser 

cumprida dentro deste novo prazo.                

9. Em relação ao Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT) 

foram finalizadas as metas referentes aos estudos do PEMAT 2022 e 2024. A meta referente 

ao PEMAT 2025 foi postergada para 2016, tendo em vista o atraso na conclusão das etapas 

dos estudos de produção e de demanda de gás natural do PDE 2025.  

 

Dos projetos singulares, com metas específicas, cinco foram encerrados no período: 

1. O Plano Diretor de Tecnologia de Informação (PDTI) foi concluído em 2013. 

2. O Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA) teve a Meta 1: Internalizar a 

hospedagem do SIGA no ambiente computacional da EPE até Fev/2013 concluída em 2013 

e a Meta 2: Internalizar a operação das atividades de contabilidade e folha de pagamentos 

na EPE  excluída do ciclo 2013/2015. A internalização da Meta 2 foi retomada no inicio de 

2016 com previsão de conclusão em fevereiro de 2017. 
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3. O Sistema Normativo foi concluído em 2014. O projeto Sistema Normativo tem por objetivo 

aperfeiçoar a normatização da EPE, sendo composto por um conjunto de instrumentos, 

divididos em Políticas, Diretrizes, Normas e Procedimentos. 

4. O projeto Desenvolvimento de Lideranças, Gestão de Projetos e Desenvolvimento de 

Competências teve 2 metas excluídas em 2013: Meta 2: Capacitar 100% do Público-Alvo 

em Desenvolvimento de Lideranças até Dez/2015 e Meta 3: Desenvolver as competências 

requeridas para execução dos principais processos da EPE até Dez/ 2015. Já a Meta 1: 

Capacitar 100% do Público - Alvo em Gestão de Projetos até Jun/2014, foi  concluída em 

2015. 

5. O projeto Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás previsto para ser realizado em 

2014, foi concluído apenas em julho de 2015. O prazo para cumprimento da meta inicialmente 

estipulada foi postergado tendo em vista que o início da fase de interação entre a EPE e a ANP, 

mediada pelo MME, só foi possível em fevereiro de 2014. A interação entre as equipes se 

estendeu ao longo dos meses seguintes, incorporando relevantes informações e recomendações 

às análises, que foram concluídas em outubro de 2014 e postergaram a finalização da meta 

prevista na etapa denominada  “Mapas preliminares de bacias efetivas e de IPA (Importância 

Petrolífera da Área)”.  

6. O projeto Melhoria do Clima Organizacional foi excluído uma vez que a revisão do Plano de 

Cargos e Salários e a ampliação do quadro de pessoal, absorveram toda a disponibilidade de 

tempo da equipe técnica da SRL/DGC.  Houve ainda a necessidade de se estruturar as etapas de 

execução com vistas à ampliar o tempo para implementação das ações de melhoria 

identificadas e sua necessária maturação para avaliação dos resultados. A ele estavam 

associadas duas metas: Meta 1: Implementar 100% das ações prioritárias recomendadas 

até Mar/2015 e Meta 2: Obter melhor avaliação no clima organizacional na 2ª pesquisa 

(em relação à 1ª pesquisa), excluídas, respectivamente em 2013 e 2014. 

7. Os 4 projetos restantes: CEDOC, Gestão de Processos, Plano Nacional de Energia (PNE) e 

a Expansão da Geração Hidrelétrica (Inventário, Viabilidade e Estudos Ambientais) não 

tiveram metas concluídas neste ciclo. 

 

7.1.CEDOC - As empresas contratadas ao longo de 2014 e início de 2015 apresentaram 

dificuldades em estabelecer um Modelo de Gestão Documental adequado às necessidades 

da EPE, fazendo-se necessário a readequação dos instrumentos de gestão e redefinição 

das principais etapas do desenvolvimento do Sistema de Protocolo e da Plataforma de 

Gestão Documental. 

Além da dificuldade em concluir produtos de qualidade, as empresas contratadas 

interromperam, em março de 2015, as suas atividades, quais sejam: operação do Protocolo, 

tratamento do acervo documental, elaboração do Modelo de Gestão Documental e 

desenvolvimento da plataforma. O contrato foi rescindido unilateralmente em abril de 2015 

com as aplicações das penalidades devidas. 

A EPE foi obrigada a alocar, de forma emergencial, pessoal próprio e sem qualquer 

treinamento para manter, mesmo que de forma precária, o atendimento às demandas do 

protocolo da Empresa. Desde a sua implantação, o Protocolo da EPE registrou mais de 

9.000 eventos de recebimento de documentos, 1.400 eventos de expedição e mais de 200 

autuações de documentos. 



 

   38 

 

A centralização dos eventos de recebimento e expedição de documentos na EPE alterou as 

rotinas de trabalho das equipes, uma vez que, atualmente, o protocolo é o único responsável 

por registrar todos os documentos que entram e saem da EPE e distribuí-los aos 

destinatários finais. 

Desde então, a EPE tem pesquisado soluções tecnológicas para suportar a gestão 

documental da Empresa e identificou o Sistema Eletrônico de Informações - SEI como uma 

ferramenta importante e adequada para a gestão da EPE. 

O SEI é a ferramenta escolhida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

MP como suporte à construção e difusão de uma infraestrutura pública de processo 

administrativo eletrônico e é cedida às instituições públicas federais de forma gratuita.  

Considerando as severas restrições orçamentárias e seguindo recomendações e 

determinações legais conforme diretrizes estabelecidas no Decreto nº 8.539 de 09 de 

outubro de 2015 e alinhando-se às melhores práticas de gestão pública, a EPE solicitou ao 

MP a cessão de tal ferramenta.  

O Modelo de Gestão Documental está intimamente vinculado às possibilidades tecnológicas 

de suporte, neste sentido as metas relacionadas à criação e implantação do Modelo de 

Gestão Documental da EPE estão comprometidas e aguardando resposta do MP quanto à 

cessão do SEI. 

Embora o Modelo de Gestão Documental não tenha sido concluído a EPE resolveu, de 

forma inicial, autuar os processos administrativos relacionados aos assuntos de pagamento, 

contratação de bens e serviços, aplicação de penalidades, sindicâncias e processos 

administrativos disciplinares com vistas a melhorar o controle e eficiência destas 

atividades. Quando se concluir o Modelo de Gestão Documental da EPE será possível 

redefinir regras e elaborar normativos necessários sobre autuação de processos.  

No que concerne às ações para estruturação do núcleo coordenador do CEDOC a EPE 

recebeu do DEST resposta negativa quanto à solicitação de ampliação do quadro de 

pessoal e tem trabalhado a inclusão dos cargos de arquivista e bibliotecário na revisão do 

seu plano de cargos e salários. O projeto será revisto e replanejado para incorporação ao 

novo ciclo de planejamento estratégico. 

 

7.2.Gestão de Processos - Ao longo de 2015 a empresa contratada trabalhou na reelaboração 

da macrovisão, concluindo novo levantamento de informações nas áreas finalísticas e 

redefinindo a metodologia de identificação dos processos. De forma paralela, a EPE 

trabalhou na proposta de cadeia de valor que se faz necessária para identificar, relacionar 

e orientar estrategicamente os principais processos da Empresa. A nova previsão de 

aprovação de tais documentos é início de 2016. 

Embora a definição de prioridade dos processos seja baseada na macrovisão, em 2014, 

foram priorizados os mapeamentos de alguns processos, quais sejam: “habilitação técnica 

dos empreendimentos para a participação nos leilões de energia”; “processamento da folha 

de pagamento”; “elaboração do Plano Decenal de Energia”; “contratação de bens, 

serviços e obras” e “fiscalização de contratos”. 

O processo “processamento da folha de pagamento” foi escolhido como processo piloto 

com o objetivo de validar a metodologia de mapeamento dos cenários atual e futuro e 
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automação de processo. As fases de mapeamento de cenários foram concluídas em 2014 

sem grandes mudanças na metodologia; contudo a empresa contratada apresentou ao longo 

de 2015 dificuldades em parametrizar a ferramenta de automação de processos o que 

resultou na necessidade de adequar a ferramenta e rediscutir com as áreas envolvidas as 

regras de negócio do processo, portanto houve o comprometimento da meta e a nova 

previsão de conclusão desta etapa foi transferida para março de 2016.  

Foram concluídos os mapeamentos dos cenários atuais dos processos “habilitação técnica 

dos empreendimentos para a participação nos leilões de energia”; “elaboração do Plano 

Decenal de Energia” e “contratação de bens, serviços e obras”. Optou-se, para os 

processos “habilitação técnica dos empreendimentos para a participação nos leilões de 

energia” e “elaboração do Plano Decenal de Energia”, não realizar o mapeamento do 

cenário futuro, uma vez que, as melhorias identificadas estão relacionadas às soluções de 

gestão documental e compartilhamento de informações atualmente com metas 

comprometidas conforme relatado no projeto Implantação do CEDOC.  

Os processos “contratação de bens, serviços e obras” e “fiscalização de contratos” estão 

sendo mapeados no cenário futuro contemplando a centralização da atividade de gestão de 

contratos. Já foram iniciadas as ações de movimentação de pessoal e elaboração dos 

normativos necessários para garantir a eficiência do processo. 

O projeto alcançará o novo ciclo de planejamento estratégico, pois o contrato tem 

encerramento programado para agosto de 2016.  

 

7.3.Plano Nacional de Energia Elétrica (PNE) - Houve atraso de quatro meses na validação 

do Termo de Referência pelo MME. A conjuntura do início de 2013, influenciada pelos 

desdobramentos da MP 579/2012, inviabilizou o cumprimento da data. Além disso, por 

causa de solicitações de alteração no TR, a versão final somente ficou pronta em 

Maio/2013. 

A etapa relativa aos estudos de economia brasileira, demanda de energia e potencial de 

recursos energéticos sofreu atraso adicional por conta da dificuldade em realizar as 

interações necessárias com os agentes, com o objetivo de assegurar a qualidade do 

trabalho realizado.  Estes atrasos exigiram a revisão do cronograma de reuniões com os 

agentes, implicando em dificuldades de readequação  dessas reuniões, contribuindo para 

também postergar o cronograma do PNE 2050 como um todo.   

Foi o caso dos estudos de cenários econômicos, onde várias interações ocorreram com o 

BNDES, com o IPEA, com associações de classe como a ABRACE, ABIAPE, além de 

membros da academia, das empresas do setor e dos próprios ministérios. 

Adicionalmente, no caso dos estudos de demanda, que tomam como base os cenários 

econômicos, também foram feitas reuniões com diversos agentes e instituições. A 

programação dessas reuniões também sofreu atraso em virtude da dificuldade de agenda 

dos envolvidos. 

A primeira etapa foi concluída parcialmente, com as Notas Técnicas “Evolução da 

economia brasileira” e “Evolução da demanda de energia” publicadas em agosto de 2014. 

O recrudescimento das incertezas associadas à conjuntura energética observada no país 

desde o início de 2014 comprometeu a realização de reuniões de acompanhamento e 

validação dos estudos de oferta na EPE e no MME. A não realização desta atividade crítica 

provocou atrasos na validação dos estudos de oferta e consequentemente no cronograma de 
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entrega das demais Notas Técnicas (Nota Técnica de potencial de recursos energéticos, 

Nota Técnica de oferta de combustíveis e Nota Técnica de oferta de eletricidade). Ademais, 

a conjuntura do setor elétrico em 2014 dificultou a viabilização de reuniões com o MME 

para tratar dos estudos de longo prazo. 

Em 2015, há de se destacar alguns fatos com impacto para elaboração dos produtos: 

 A deterioração da expectativa de crescimento da economia brasileira e a alteração 

de perspectivas de crescimento e implantação de projetos no setor de petróleo e gás 

natural ensejaram a necessidade de revisão dos estudos no horizonte decenal; 

 ao final  de setembro de 2015, foram realizados ajustes de forma coordenada com o 

MME, MMA e Presidência da República para o horizonte até 2030, com o objetivo 

de balizar o estabelecimento do compromisso brasileiro na COP 21, que ocorreram 

entre o final de novembro e início de dezembro/2015. Os ajustes realizados em 

decorrência desses compromissos ensejaram a atualização dos estudos do PNE 

2050 relativos à estratégia de expansão de oferta de energia no horizonte pós-2030. 

Somente após a ratificação desses compromissos brasileiros durante a COP 21 os 

ajustes dos estudos do PNE 2050 puderam ser concluídos, com o consequente 

impacto na elaboração dos relatórios correlatos; 

 a paralisação de mais de 30 dias dos empregados da EPE, principalmente no mês de 

novembro/2015. 

 

Os fatos mencionados acima impactaram a elaboração de produtos previstos, ensejando a 

atualização de projeções, a partir das quais os mesmos precisam ser revistos. Quanto a 

esses produtos, o seguinte “status” é reportado:  

 as notas técnicas de potencial de recursos energéticos, de oferta de combustíveis e 

de oferta de eletricidade estão em processo de revisão final, com previsão de 

entrega no final de fevereiro de 2016; 

 a redação do relatório de perspectivas energéticas 2050 encontra-se em andamento, 

com previsão de conclusão ao final de março de 2016; 

 a reunião no MME, de validação dos resultados dos estudos, está prevista para 

ocorrer na segunda quinzena de fevereiro. 

A previsão de envio da minuta para o MME é final de abril de 2016. 

7.4.A Expansão da Geração Hidrelétrica (Inventário, Viabilidade e Estudos Ambientais - 

PAC) - Contemplou 5 Metas, conforme a seguir: 

 Conclusão do Relatório Final do Pré-Inventário da Bacia do Rio Negro - No 

período de outubro de 2014 a dezembro de 2014, a EPE efetuou reiteradas 

solicitações ao CENSIPAM para cessão prioritária dos dados da área-teste e, na 

sequência, do restante dos dados da área de interesse. Além disso, foi encaminhada 

a relação preliminar das atividades previstas para a elaboração do Acordo de 

Cooperação Técnica (ACT).  

Apenas  em 21 de maio de 2015 o CENSIPAM disponibilizou para a EPE o Modelo 

Digital do Terreno de cerca de 90% do restante da área de interesse dos Estudos de 

Inventário e a restituição planimétrica de toda a rede hidrográfica, permitindo que 

se desse início à etapa de Analise dos Dados Cartográficos. Essa etapa foi 
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elaborada pela EPE envolvendo todos os dados disponíveis e foi concluída em julho 

de 2015. 

Os dados brutos complementares foram disponibilizados pelo CENSIPAM em 22 de 

outubro de 2015. Entretanto, os arquivos de duas áreas, que representam cerca de 

5% da área total, apresentaram erro. Consultado, o CENSIPAM informou que esses 

arquivos serão enviados até o final de janeiro de 2016. 

Cabe observar que durante 2015 foram iniciadas e desenvolvidas as atividades de 

Consolidação da Base Cartográfica das áreas com os dados brutos de cartografia 

disponibilizados, compreendendo elaboração e conclusão da geração das curvas de 

nível e execução parcial das atividades de edição e compatibilização das curvas, 

restituição hidrográfica/MDT e geração dos perfis de linha d’água.  

 Aprovação do Inventário do Rio Trombetas pela ANEEL.- Em 2015, a EPE 

continuou empreendendo esforços para obtenção da autorização junto à SEMAS/PA, 

já que a contratação dos serviços de engenharia depende da obtenção desta 

autorização. Para a contratação desses serviços foram realizadas, ao longo de 

2014, as seguintes atividades: 

 

-Estimativa de quantidades de serviços de campo, utilizando os resultados da base      

   cartográfica a laser, e a identificação preliminar dos locais barráveis, 

 

- Elaboração do cronograma detalhado das atividades de engenharia envolvidas 

  no Estudo de Inventario e adequação das interfaces com os estudos socioambientais; 

 

- Realizada a pesquisa de preços de mercado e a composição do  preço EPE de 

referência do Estudo, para contratação; 

 

- Realizada em 10/11/2014, reunião na ANEEL, para apresentação dos estudos 

cartográficos realizados para a bacia do rio Trombetas (utilizando tecnologia a 

Laser),tendo em vista que alguns procedimentos técnicos realizados não foram os 

convencionais previstos nas Diretrizes da ANEEL para elaboração de serviços de 

cartografia e topografia, em decorrência das dificuldades técnicas de execução dos 

serviços de campo sob  vegetação densa, sem abertura de clareiras, e das negativas 

de acesso por parte das comunidades remanescentes de quilombos, das comunidades 

das Terras Indígenas e da SEMAS-PA em relação ao trânsito nas Florestas 

Estaduais Trombetas e Faro, visando à utilização desses dados no estudo de 

inventário. 

 

Em junho de 2015, as comunidades quilombolas e indígenas da região entraram em 

acordo sobre os limites das áreas pretendidas por ambos dentro das florestas 

estaduais Trombetas e Faro, tendo a Associação dos Moradores da Comunidade 

Quilombola de Cachoeira Porteira protocolado a decisão dos comunitários no 

Iterpa – Instituto de Terras do Pará, em outubro de 2015.  

Diante da perspectiva de resolução da sobreposição de áreas e do encaminhamento 

da titularização das terras quilombolas, a EPE realizou reunião, em novembro de 

2015, com o NUPINQ - Núcleo de Apoio aos povos Indígenas, Comunidades Negras 

e Remanescentes de Quilombo do Estado do Pará - para se atualizar em relação à 

titularização da Terra Quilombola – TQ - Cachoeira Porteira. O NUPINQ estimou 

realizar no primeiro trimestre de 2016 o georreferenciamento dos limites da TQ e 

em seguida encaminhar para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que 
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desafetará parte das florestas estaduais Trombetas e Faro para a titularização da 

TQ. 

Ainda em novembro de 2015, a EPE realizou reunião com o secretário de Meio 

Ambiente do estado do Pará, Dr. Luiz Fernandes Rocha, a fim de reforçar a 

solicitação de emissão da autorização para os serviços de campo das florestas 

estaduais Trombetas e Faro. Como resultado das reuniões realizadas em Belém com 

NUPINQ e SEMAS/PA, a EPE encaminhou , em dezembro de 2015, o Ofício 

1.492/EPE/2015 à SEMAS/PA solicitando renovação da autorização para realizar 

os serviços de campo nas florestas estaduais. 

 

   Obtenção de Licença Prévia e aprovação do Estudo de Viabilidade para UHE    

Castanheira - Em outubro/2014 a data prevista para conclusão da Etapa de 

“Dimensionamento da Alternativa Selecionada e afins” foi revista para 

fevereiro/2015 sendo, entretanto concluída de fato em 31/03/2015, em decorrência 

da necessidade de complementações das informações apresentadas pela Contratada 

para a conclusão dessa etapa. 

 

A finalização e entrega na ANEEL do Relatório Final dos Estudos de Viabilidade 

(EVTE), previsto em 2014 para ser concluído em julho/2015, foi reprogramado para 

fevereiro/2016 em decorrência de atrasos na finalização das informações 

socioambientais e de qualidade da água a serem incorporadas no documento, à 

necessidade de ajustes e adequações dos textos socioambientais ao contexto do 

Relatório Final, às complementações e ajustes no documento com relação às 

informações de engenharia para o adequado entendimento do projeto e atendimento 

à ANEEL, à ocorrência de mais de 30 dias de greve dos analistas da EPE e ao fato 

da Contratada demandar maior prazo que o previsto para incorporar todas as 

informações, rever integralmente o documento e finalizá-lo.  

 

Em novembro de 2015, as equipes da EPE e da Contratada iniciaram as revisões 

finais nos estudos de engenharia e socioambientais com o objetivo de emitir o 

Relatório Final dos Estudos de Viabilidade para entrega na ANEEL até fevereiro de 

2016. 

 

 Obtenção de Licença Prévia e aprovação do Estudo de Viabilidade para UHE Bem 

Querer – Com a publicação do Decreto nº 8437/2015 que regulamentou a Lei 

Complementar nº 140/2011, quanto à definição de competência federal para o 

licenciamento de usinas hidrelétricas com capacidade instalada igual ou superior a 

300 MW, a EPE solicitou, ao IBAMA, em maio de 2015, a abertura de processo de 

licenciamento ambiental da UHE Bem Querer e o órgão ambiental emitiu o TR para 

realização do EIA da usina em outubro de 2015.  No entanto, o Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, conforme solicitação do IBAMA, 

manifestou-se, em dezembro de 2015, sobre o TR emitido. As considerações do ICMBio 

assim como a sugestão, da EPE, de revisão de alguns itens, serão consolidadas em um 

novo Termo de Referência que deverá ser emitido pelo IBAMA em fevereiro de 2016. 

As demais etapas associadas aos estudos ambientais não puderam ser realizadas. 
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Em decorrência da falta de contratação dos estudos ambientais, conforme justificado 

acima, e a proximidade do final do contrato dos estudos de engenharia do EVTE da 

UHE Bem Querer em maio de 2015, a EPE resolveu suspender consensualmente o 

contrato com a Consultora em 16/11/2014, por 60 dias, sendo retomado em 

15/01/2015. Essa suspensão prorrogou a data de conclusão das atividades 

relacionadas ao Detalhamento da Alternativa Selecionada para 31/03/2015. 

Após o recebimento do resultado da atividade de Dimensionamento das Obras, 

Detalhamento da Alternativa Selecionada e afins, em 31/03/2015, a EPE identificou, 

contudo, a necessidade de revisões adicionais, notadamente nos estudos energéticos e 

no estudo de relocações de infraestrutura. Dessa forma, a conclusão desta etapa 

ocorreu apenas em 20/05/2015 e envolveu a elaboração do Relatório Final dos Estudos 

de Viabilidade (EVTE) sem incorporação das informações Socioambientais e de 

Qualidade da Água. A finalização do Relatório Final do EVTE, para envio à ANEEL, 

depende de informações técnicas oriundas dos Estudos Socioambientais e de 

Qualidade da Água, ainda não disponíveis.  

Cabe observar que em 19/07/2015 os estudos de engenharia foram suspensos por 

1.137dias, com o objetivo de aguardar a evolução e conclusão dos estudos 

socioambientais para incorporação no Relatório Final do EVTE, e deverá ser 

retomado em 30/07/2018.  

 

 Obtenção de Licença Prévia e aprovação do Estudo de Viabilidade para UHE Prainha 

– Com relação aos estudos de engenharia, houve atraso na conclusão da base 

cartográfica em decorrência dos fatos elencados a seguir: 

 

1. Verificou-se que a região do futuro reservatório não possuía apoio terrestre suficiente 

para a geração da base cartográfica com precisão adequada, o que criou a necessidade 

do nivelamento geométrico em região de mata fechada por cerca de 170 km de extensão. 

Essa atividade demorou cerca de 90 dias. 

2. Com o objetivo de dispor de bases cartográficas 1:10.000 e 1:2.000 mais amplas, que 

permitissem subsidiar com maior segurança os estudos de remanso, a escolha do nível 

d’água do reservatório e as possíveis desafetações na região do Parque Nacional 

(PARNA) Campos Amazônicos, foi contratada a ampliação da base cartográfica da 

área de interesse dos Estudos de Viabilidade da UHE Prainha.  

 

O contrato ficou suspenso por 120 dias e, após esse período, foi realizado termo 

aditivo, celebrado em 03/10/2014, com extensão de prazo para conclusão da base 

cartográfica em março de 2015. Os Estudos Cartográficos foram concluídos em 

março/2015. 

 

Com relação ao processo de licenciamento ambiental do aproveitamento, segue um 

relato dos fatos ocorridos. 

 

De acordo com as características da UHE Prainha, o reservatório acarretaria uma 

interferência direta no PARNA em aproximadamente 0,2 km2. Em 2012, o PARNA foi 

redelimitado para liberar áreas relacionadas à UHE Tabajara, localizada no rio 

Machado e a UHE Prainha passou a interferir com uma área maior dentro dos limites 

do PARNA.  
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Para avaliar a interferência no PARNA, a EPE entendeu que deveria aprofundar os 

estudos de cartografia e analisar a possibilidade do projeto não atingir a UC. Em 

paralelo, foi solicitada, em outubro de 2012, a abertura do processo de licenciamento 

ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM. 

 

Em 2014 foi confirmada, através dos estudos cartográficos contratados pela EPE, a 

interferência do remanso do reservatório no PARNA. Assim foi solicitado o 

cancelamento do processo de licenciamento no IPAAM e a abertura junto ao IBAMA em 

junho de 2014, conforme estabelece a Lei Complementar 140/2011, em seu Art. 7º, 

inciso XIV, alínea d, que é ação administrativa da União, a promoção do licenciamento 

ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em unidades 

de conservação instituídas pela União. 

 

 

3.1.1 VINCULAÇÃO DOS PLANOS DA EPE COM AS COMPETÊNCIAS 

INSTITUCIONAIS E OUTROS PLANOS 

 

O desempenho da EPE pode ser avaliado seguindo o roteiro estabelecido no mapa 

estratégico, dividindo os projetos em 4 grupos: 

 

• O primeiro diz respeito às atribuições cotidianas da EPE, como o apoio aos leilões de 

expansão do setor elétrico e o acompanhamento dos mercados de energia e cujo atraso 

pode provocar prejuízos à administração pública; 

 

• o segundo grupo diz respeito majoritariamente aos estudos para subsidiar o planejamento 

da expansão do setor energético e cujo andamento está intimamente ligado à interação dos 

trabalhos junto ao MME; 

 

• o terceiro está ligado aos estudos de inventário das bacias hidrográficas, estudos de 

viabilidade técnica e econômica e de estudos ambientais de empreendimentos hidrelétricos 

visando o aproveitamento energético desses recursos naturais; e 

 

• por último, àquelas atividades que tem como objetivo a melhoria dos processos, e a 

melhoria do desempenho da organização e estão vinculadas majoritariamente às atividades 

de gestão corporativa. 

 

 

3.2 FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E 

RESULTADOS DOS PLANOS 

 

Foi estabelecida uma sistemática de gerenciamento do Planejamento Estratégico com base em 

indicadores de desempenho dos projetos, que, por sua vez, são apresentados em relatórios 

preparados para as reuniões trimestrais de monitoramento. 

3.2.1. Reuniões de Acompanhamento 

No ano de 2015, 18 projetos (totalizando 24 metas) tiveram sua execução monitorada, por 

meio de quatro reuniões, conforme detalhamento, a seguir: 
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• Reunião para avaliação da execução dos projetos e fechamento do Balanço de 2014 e 

das perspectivas para 2015, em 02/03/2015. 

 

• 1ª Reunião de Acompanhamento Trimestral em 15 de abril de 2015. 

 

• 2ª Reunião de Acompanhamento Trimestral em 10 de agosto de 2015. 

 

• 3ª Reunião de Acompanhamento Trimestral em 10 de novembro de 2015 

 

Cada reunião de acompanhamento é resultante da consolidação de informações levantadas 

mensalmente com a coordenação da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) e o apoio das áreas. 

Pode-se dizer que atualmente esse processo está incorporado na rotina de gerenciamento do 

planejamento. 

 

Os relatórios das reuniões de acompanhamento trimestral, por sua vez, servem de base para 

o monitoramento e avaliação do progresso do Planejamento Estratégico da EPE por parte da 

Diretoria Executiva que aponta, por sua vez, as prioridades e as ações de correção de rumo, se 

necessárias.  
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3.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

 

 

3.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE: 

 

Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS  

 

A execução orçamentária das quatro ações detalhadas abaixo foi intensamente influenciada 

pelo limite de empenho definido pelo Decreto 8.496/2015 que definiu limite total para as despesas 

de PAC o valor de R$ 5.595.294. Dessa forma, foi necessário priorizar quais atividades seriam 

executadas e o parâmetro utilizado pela EPE foi privilegiar as atividades contratadas notadamente 

aquelas  com os estudos de inventários e viabilidades  em andamento. Com isso, do valor definido 

como limite, 94,36% foram empenhados e 74% liquidados até o final do exercício. 

 

Quadro – Detalhamento Limite de empenho PAC 

 

Ação LOA 
Limite de 

Empenho 

Total 

Empenhado 

20LG - Estudos de Expansão de Transmissão de 

Energia Elétrica 
690.000 

5.595.294 

22.240 

20LH - Estudos para Expansão da Malha de 

Gasodutos 
1.550.000 104.548 

20LF - Estudos de Inventário e Viabilidade para 

Expansão da Geração Hidrelétrica 
12.550.000 4.096.879 

213E - Estudos Ambientais de Áreas 

Sedimentares 
210.000 0 

8785 – Gestão e Coordenação do PAC 1.180.000 1.056.000 

Total:  16.180.000 5.279.667 

Fonte: SIAFI 

 

Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS – Ação 20 LG - Estudos de Expansão de Transmissão de 

Energia Elétrica 

 

Identificação da Ação 

Código 20LG                                                                                     Tipo: Atividade 

Descrição Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica 

Iniciativa  001Q - Realização de Estudos e Projetos do Setor Elétrico 

Objetivo 

Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para orientar o 

desenvolvimento do setor                                               Código:034 

Programa Energia Elétrica                         Código: 2033                Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( x ) Sim      (     )Não      Caso positivo: ( x )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
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 20LG0001 690.000 690.000 22.240 22.240 22.240 0 0 

Execução Física da Ação 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

20LG0001 Documento produzido unidade 525 0 3 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 

de janeiro 

 Valor 

Liquidado 

 Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

20LG0001 99.997 99.553 444 0 0 0 

Fonte: Tesouro Gerencial 

Análise Crítica da execução física e financeira das ações constantes na LOA:  

 

Na ação Orçamentária 20LG - Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica foi 

realizada a contratação de serviços técnicos especializados de consultoria para o estabelecimento de 

requisitos funcionais do Bipolo Xingu-Terminal Rio para o escoamento da usina de Belo Monte e 

reforços do sistema interligado nacional.  A execução orçamentária foi inferior ao valor previsto na 

LOA pois estava planejada a contratação de serviços externos para atualização dos critérios e 

planejamento da expansão da transmissão, contudo, dificuldades no processo de contratação 

persistiram ao longo do exercício, impossibilitando o encerramento do processo de licitação. A EPE 

está em fase de redefinição do escopo do projeto para possibilitar que a referida contratação ocorra 

ainda no exercício de 2016. 

 

Foram realizados pela EPE os seguintes estudos: Relatório R3 LT 800 kV Xingu - Terminal Rio  e 

Instalações Associadas, Relatório de Custos Fundiários dos Empreendimentos de Transmissão em 

Belém e Estudo para dimensionamento do sistema de transmissão em Corrente Alternada para 

escoamento das primeiras máquinas da UHE São Luiz do Tapajós. 

 

Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS – Ação 20 LH - Estudos para Expansão da Malha de 

Gasodutos 

Identificação da Ação 

Código 20LH                                                                                   Tipo: Atividade 

Descrição Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos 

Iniciativa 

 0203 - Elaboração e acompanhamento do Plano Decenal de Expansão da Malha de 

Transporte Dutoviário de Gás Natural (PEMAT) 

Objetivo 

Planejar a expansão da infraestrutura de gás natural de forma a atender e ampliar o 

abastecimento interno e contribuir para maior segurança energética do país. 

                                                              Código: 0529 

Programa Petróleo e Gás                           Código: 2053                Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( x ) Sim      (     )Não      Caso positivo: ( x )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 
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subtítulo/ 

Localizador Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

20LH0001 1.550.000 1.550.000 104.548 0 0  104.548 

Execução Física da Ação 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

20LH0001 Documento produzido unidade 2 0 1 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 

de janeiro 

 Valor 

Liquidado 

 Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

20LH0001 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Tesouro Gerencial 

Análise Crítica da execução física e financeira das ações constantes na LOA: 

O valor empenhado de R$ 104.548 da ação Orçamentária 20LH - Estudos para Expansão da Malha 

de Gasodutos objetivou a contratação de manutenção de suporte técnico do software Pipeline 

Studio. Foi realizado pela EPE Estudo do PEMAT 2024. 

 

Em relação à execução física da ação, das duas metas inicialmente previstas, uma foi realizada em 

2015 e a outra foi postergada. A meta realizada refere-se à entrega ao MME, em 11/09/2015, dos 

estudos do Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário do País 2015-2024 

(PEMAT 2024). A meta postergada em 2015 consiste no detalhamento de gasoduto de referência no 

âmbito do PEMAT 2024.  

 

Cabe destacar que parte significativa do orçamento da ação Orçamentária 20LH - Estudos para 

Expansão da Malha de Gasodutos é destinada à contratação de serviços de projeto de engenharia 

para a elaboração de Gasoduto de Referência. A elaboração de Gasoduto de Referência tem por 

finalidade o detalhamento de projetos de gasodutos a serem propostos pelo MME, com base nos 

estudos da EPE, para efeito da definição das tarifas e receitas anuais máximas a serem consideradas 

nos processos de chamada pública e licitação da concessão (conduzidos pela ANP). 

 

No PEMAT 2024, não foi identificada necessidade de contratação para detalhamento de gasoduto 

de referência em relação às alternativas estudadas pela EPE, visto que: i) não houve alternativa de 

gasoduto de transporte considerada elegível à proposição por iniciativa própria do MME; ii) 

projetos associados a Requerimento de Provocação de Terceiros para a construção ou ampliação de 

gasodutos de transporte são considerados compatíveis com o detalhamento de um gasoduto de 

referência, conforme Portaria MME nº 94/2012; iii) a Provocação de Terceiros do Gasoduto de 

Transporte Rio Grande/RS – Triunfo/RS foi reapresentada, com novos condicionantes, para 

avaliação (Ofício MME nº 066/2015-SPG-MME, em 26/8/2015), postergando os estudos do 

gasoduto em tela e a emissão do Relatório pela EPE, que foi concluído em 10/03/2016 e 

encaminhado ao MME pelo Ofício no 0404/EPE/2016. Os estudos do Plano Decenal de Expansão 

da Malha de Transporte Dutoviário do País 2015-2024 (PEMAT 2024), que tem por objetivo 

identificar as oportunidades de expansão da malha nacional de gasodutos para futura realização de 

Chamada Pública e Licitação, foram concluídos e enviados ao Ministério de Minas e Energia 

(MME) em 11 de setembro de 2015. Os estudos elaborados pela EPE consideraram aspectos 

técnicos, econômicos e socioambientais de alternativas para construção de gasodutos no país, 

levando em conta a oferta e a demanda de gás natural. As contribuições dos diversos agentes 

setoriais recebidas nesse processo de consulta foram analisadas e, quando pertinentes, incorporadas 
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no documento final ou destacadas para consideração nos ciclos seguintes dos estudos de 

planejamento da expansão. 

 

Também no âmbito do ciclo do PEMAT 2024, a EPE empreendeu estudos relacionados à avaliação 

do Requerimento de Provocação de Terceiros protocolizado no MME acerca da construção do 

Projeto de Gasoduto de Transporte Rio Grande/RS-Triunfo/RS. A seguir, são descritos os principais 

fatos em relação a esta atividade em 2015: 

 

• Tendo obtido êxito no 20º Leilão de Energia Nova (A-5), de 28 de novembro de 2014,  o 

Agente Provocador (Regás Brasil Sul S.A.), reapresentou a documentação da Provocação de 

Terceiros do Gasoduto Rio Grande/RS – Triunfo/RS ao MME, com nova revisão de informações, 

em abril de 2015. Por conseguinte, o MME solicitou à EPE, através do Ofício nº 066/2015-SPG-

MME, recebido no dia 26 de agosto de 2015, nova avaliação do projeto em tela e a emissão do 

Relatório, nos termos do art. 3º da Portaria MME nº 94/2012. 

 

• O Relatório elaborado pela EPE já incorpora os esclarecimentos e informações adicionais 

apresentadas pela Regás através da carta nº MEM-25-15 , de 13 de outubro de 2015, conforme 

solicitado pela EPE por meio do Ofício nº 1108/EPE/2015, de 14 de setembro de 2015, o qual foi 

encaminhado anexo pelo MME ao Agente Provocador por meio do Ofício nº 021/2015-DGN/SPG-

MME. Este Relatório foi encaminhado ao MME em 10 de março de 2016, através do Ofício nº 

0404/EPE/2016. 

 

Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS – Ação 20LF - Estudos de Inventário e Viabilidade para 

Expansão da Geração Hidrelétrica 

 

Identificação da Ação 

Código 20LF                                                                                     Tipo: Atividade 

Descrição Estudos de Inventário e Viabilidade para Expansão da Geração Hidrelétrica 

Iniciativa  001Q - Realização de Estudos e Projetos do Setor Elétrico 

Objetivo 

Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para orientar o 

desenvolvimento do setor                                               Código:034 

Programa Energia Elétrica                         Código: 2033                Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( x ) Sim      (     )Não      Caso positivo: ( x )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

20LF0001 12.550.000 12.550.000 4.096.879 3.737.140 3.668.954 68.186 359.738 

Execução Física da Ação 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

20LF0001 Documento produzido unidade 13 0 24 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
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subtítulo/ 

Localizador 
 Valor em 1º 

de janeiro 

 Valor 

Liquidado 

 Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

20LF0001 2.213.456 2.212.449 1.007 0 0 0 

Fonte: Tesouro Gerencial 

Análise Crítica da execução física e financeira das ações constantes na LOA: 

A ação Orçamentária 20LF - Estudos de Inventário e Viabilidade para Expansão da Geração 

Hidrelétrica teve sua execução orçamentária conforme detalhado a seguir: 

 

Quadro – Demonstrativo execução ação 20LF por empreendimento 

 

Empreendimento 
Total 

Empenhado 

Total 

Liquidado 

Estudo de Viabilidade Foz Apiacás 2.680,50 2.680,50 

Estudo de Inventário da Bacia do Rio Trombetas 665.699,33 665.699,33 

Estudo de Viabilidade Castanheira 2.380.245,85 2.301.707,44 

Estudo de Viabilidade UHE Bem Querer 1.025.001,05 743.801,05 

Estudo de Viabilidade Prainha 23.251,90 23.251,90 

Total: 4.096.878,63 3.737.140,22 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

Estudo de Viabilidade Foz Apiacás - Em outubro de 2014, a EPE celebrou o contrato AS-EPE-

321/2014 para apoio na guarda dos testemunhos das sondagens geológico-geotécnicas provenientes 

dos estudos de viabilidade da UHE Foz do Apiacás. O contrato foi finalizado em outubro de 2015 

 

Estudo de Inventário da Bacia do Rio Trombetas - contratação de consultoria técnica para 

elaboração dos estudos socioambientais para o inventário hidroelétrico da bacia hidrográfica do rio 

Trombetas, no estado do Pará. Em 2015, foram realizados pela EPE sete produtos relacionados aos 

estudos socioambientais do inventário do rio Trombetas, com destaque para o Produto 7 - Relatório 

Final dos Usos Múltiplos e Relatório Final de Mapeamento de Áreas Críticas e para o Produto 8 - 

Relatório Final do Diagnóstico Socioambiental. Esses produtos trazem a consolidação dos dados 

primários e secundários levantados e analisados sobre a bacia hidrográfica desde o início do 

contrato. Ainda neste ano de 2015, foram realizadas reuniões institucionais entre a EPE e a 

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do estado do Pará e também com o Núcleo de 

Apoio aos Povos Indígenas, Comunidades Negras e Remanescentes de Quilombos do Governo do 

Pará visando a emissão de renovação da autorização para realização dos trabalhos de campo nas 

florestas estaduais de Trombetas e de Faro.  

 

Estudo de Viabilidade Castanheira – contratação de consultoria técnica especializada para realizar 

os serviços, levantamentos e estudos de meio ambiente relacionados ao processo de licenciamento 

da UHE Castanheira e contratação dos serviços de engenharia referentes aos estudos de viabilidade.  

No âmbito deste contrato, foram realizados dois produtos: o primeiro contendo o resultado da Etapa 

de Dimensionamento da Alternativa Selecionada e das atividades afins dos Estudos Finais e, o 

segundo contemplando o Relatório Final do EVTE, incluindo o Relatório dos Estudos de 

Disponibilidade Hídrica, sem a incorporação dos resultados dos estudos socioambientais e de 

qualidade da água, ora em andamento. Ainda em 2015, após concluídos os Estudos Socioambientais 

(EIA e Estudos de Qualidade da Água), seus resultados foram incorporados ao Relatório Final, para 

compor a versão a ser entregue na ANEEL e iniciada a realização dos ajustes e adequações dos 

textos socioambientais ao contexto do Relatório Final do EVTE, além de complementações e 
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ajustes das informações de engenharia para atendimento à ANEEL, atividades essas concluídas em 

2016. 

 

O projeto da usina localiza-se no rio Arinos a 120 km de sua foz no rio Juruena, nos municípios de 

Juara e Novo Horizonte do Norte, no estado de Mato Grosso. Foram realizados pela EPE nove 

produtos relacionados aos estudos de meio ambiente da UHE Castanheira entre eles, vale destacar o 

Diagnóstico Participativo para o Desenvolvimento Sustentável cujas atividades prévias à 

consolidação do diagnóstico foram desenvolvidas junto à comunidade dos municípios de Juara, 

Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte do Norte que encontram-se na área de influência do 

empreendimento. Destaca-se também o Estudo de Impacto Ambiental que foi protocolado na 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT) para avaliação deste órgão 

licenciador. Foram realizados dois produtos relacionados ao Estudo de Componente Indígena e dois 

produtos relacionados aos Estudos de Viabilidade desse empreendimento. 

 

Estudo de Viabilidade UHE Bem Querer - contratação de serviços de consultoria técnica 

especializada para realizar serviços, levantamentos e estudos de engenharia dos estudos de 

viabilidade da UHE Bem Querer e contratação de aeronave para realização de sobrevoo na área do 

futuro reservatório da UHE. Foram realizados pela EPE três produtos relacionados aos Estudos de 

Viabilidade desse empreendimento. O primeiro e o segundo apresentam os resultados consolidados 

dos levantamentos executados e os resultados da etapa dos Estudos Finais do EVTE, envolvendo o 

dimensionamento das obras e o detalhamento da Alternativa Selecionada, respectivamente. O 

terceiro produto elaborado em 2015 compreendeu o Relatório Final do EVTE e o Relatório dos 

Estudos de Disponibilidade Hídrica, sem a incorporação dos resultados dos estudos socioambientais 

e de qualidade da água, não iniciados nesse ano. Em junho de 2015 o contrato foi suspenso por 

37meses para aguardar as informações socioambientais provenientes do EIA/Rima e do Estudo do 

Componente Indígena. 

 

Estudo de Viabilidade Prainha - contratação de serviço técnico especializado para elaboração da 

base cartográfica planialtimétrica da área de estudos de viabilidade de UHE Prainha. Foram 

realizados pela EPE estudos cartográficos desse empreendimento. No início de 2015 foi finalizada a 

ampliação do mapeamento cartográfico das áreas de interferência com o PARNA Campos 

Amazônicos e da área do reservatório + APP e, em março de 2015, foi concluído o Relatório Final 

dos Estudos Cartográficos que subsidiará os Estudos de Viabilidade Técnica da UHE Prainha. 

 

Quadro – Ação/Subtítulos – OFSS – Ação 20LE - Estudos Ambientais de Áreas Sedimentares 

 

Identificação da Ação 

Código 213E                                                                                     Tipo: Atividade 

Descrição Estudos Ambientais de Áreas Sedimentares 

Iniciativa  0045 - Definição das bacias que serão alvo de avaliação ambiental de áreas sedimentares. 

Objetivo 

Planejar o desenvolvimento e a manutenção das atividades exploratórias de petróleo e gás 

natural, tendo como ferramenta principal o Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e 

Gás, de forma a possibilitar a escolha pública sobre o momento de sua exploração, a 

definição de áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional e o aproveitamento 

racional das reservas. 

Código: 0053 

Programa Petróleo e Gás                         Código: 2053                Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária  325001 – Empresa de Pesquisa Energética 

Ação Prioritária ( x ) Sim      (     )Não      Caso positivo: ( x )PAC   (     ) Brasil sem Miséria    (   ) Outras 
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Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final 
Empenha

da 
Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

213E0001 210.000 210.000      

Execução Física da Ação 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Descrição da meta 
Unidade 

de medida 

Meta 

Prevista Reprogramada (*) Realizada 

213E0001 Documento produzido unidade 1 0 0 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 

subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º 

de janeiro 

 Valor 

Liquidado 

 Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

213E0001 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

Análise Crítica da execução física e financeira das ações constantes na LOA: 

 

Na ação Orçamentária 213E - Estudos Ambientais de Áreas Sedimentares não houve execução 

física e orçamentária, pois a atividade estava em fase de definição de parâmetros e metodologias 

para elaboração de Termo de Referência para orientar a contratação e execução dos estudos 

ambientais. Para isso a EPE participou, ao longo de 2015, de diversas reuniões do Comitê Técnico 

de Acompanhamento do EAAS Solimões. Isto porque, no âmbito desta ação, está indicado para a 

EPE até o momento o projeto “Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar 

Terrestre do Solimões”. 

 

 

3.3.2 FATORES INTERVENIENTES NO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

 

Execução Orçamentária e Gestão Financeira A EPE teve seu orçamento aprovado pela Lei 

Orçamentária Anual – LOA nº 13.155, de 20 de Abril de 2015, com valor final (após créditos 

suplementares) para o exercício de 2015 na ordem R$ 119 milhões, representando um crescimento 

de aproximadamente 22% em relação ao ano anterior.  

 

Alguns créditos adicionais foram realizados ao longo do exercício de 2015 objetivando o 

atendimento das necessidades da EPE, conforme detalhado no quadro abaixo. 

 

 

Quadro – Detalhamento Créditos Suplementares em 2015 

 

Alterações Orçamentárias  

Ação Suplementação 

20TP – Pagamento Pessoal 3.900.000 

2010 – Assistência Pré-Escolar 70.000 
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2011 – Auxílio Transporte 20.000 

2012 – Auxílio Alimentação 30.000 

2000 – Administração Unidade 4.000.000 

0022 – Cumprimento de Sentenças Judiciais 50.000 

         Fonte: SIAFI 

 

 

Do total executado (empenhado), aproximadamente 70% foram utilizados para custear despesas de 

pessoal e benefícios, 24% para despesas de custeio e 5% para atividades relacionadas a 

empreendimentos do PAC. Das despesas de custeio executadas, 35% (R$ 8,1 milhão) foram 

empenhados para pagamento de dividendos devidos. 

 

Com a edição do Decreto 8.496/2015 e pela Portaria nº 12, de 03/08/2015, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, foi imposto a EPE um contingenciamento de 18% em suas 

despesas discricionárias e de 34,5% nas ações do PAC.   

 

 

Quadro – Detalhamento execução do orçamento de 2015 

 

Detalhamento de Execução do Orçamento de 2015 

(a) Lei + Alterações 119.457 

(b) Orçamento Contingenciado 104.125 

(c) Empenhos Emitidos 97.269 

(d) Empenhos Liquidados 92.986 

(b)/(c) Percentual de Execução 93% 

(d)/(c) Percentual de Execução 89% 

Fonte: SIAFI 

 

 

Dessa forma, 93% do orçamento liberado para EPE foi empenhado e 89% foi liquidado. Das 

despesas discricionárias de custeio, 96% foram empenhados e das despesas de PAC 94% foram 

empenhados.  

 

Através da Portaria nº 26 de 26/11/2015, houve transferência de limite de empenho de PAC, no 

valor de R$ 4.000.000 para despesas correntes com objetivo de pagamento de dividendos devidos 

pela EPE. Além disso, houve transferência de R$ 1.000.000 de limite de empenho de PAC da EPE 

para a ANP. 

 

Além das movimentações citadas anteriormente, foram devolvidos ao MME, no encerramento do 

exercício, R$ 25.000 de limite de empenho de investimento e R$ 304.505 de limite de empenho de 

PAC. 

 

Em 2015 houve a inscrição de R$ 8.057 mil em restos a pagar, esse valor representa 55% do valor 

registrado no ano anterior. Dos valores inscritos, aproximadamente 47% foram inscritos como 

restos a pagar processados e o restante em restos a pagar não processado. Além disso, 48% do valor 

total de restos a pagar se referiam a despesas de pessoal e benefícios. 
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3.3.3 INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

 

Quadro – Despesas por modalidade de contratação  

Modalidade de Contratação 
Despesa liquidada Despesa paga 

2015 2014 2015 2014 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 11.177.672 14.301.196 10.491.178 11.914.253 

a)    Convite 
    

b)    Tomada de Preços 
    

c)     Concorrência 4.041.149 6.170.086 3.981.463 4.579.270 

d)    Pregão  7.092.791 8.131.110 6.465.983 7.334.983 

e)     Concurso  43.732
(1)

 
 

43.732
(1)

 
 

f)     Consulta 
    

g)    Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas     

2.     Contratações Diretas (h+i) 6.770.802 8.639.781 6.700.154 8.087.205 

h)     Dispensa 6.341.908 7.740.887 6.328.238 7.188.311 

i)    Inexigibilidade 428.894 898.894 371.915 898.894 

3.     Regime de Execução Especial 18.611 34.780 18.611 34.780 

j)      Suprimento de Fundos 18.611 34.780 18.611 34.780 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 63.093.228 58.751.619 
 

56.609.752 

k)      Pagamento em Folha 63.014.585 58.632.843 60.002.334 56.490.976 

l)    Diárias 78.643 118.776 78.615 118.776 

5.     Outros 11.926.004 2.366.168 11.920.820 1.829.495 

6.     Total (1+2+3+4+5) 92.986.318 84.093.545 89.211.713 78.475.486 

Fonte: Tesouro Gerencial 

(1) A contratação foi realizada por meio de Inexigibilidade (IN.EPE.013/2014), porém, no momento do preenchimento do 

empenho, foi escolhida modalidade de licitação “concurso” indevidamente. 

 

Análise crítica:  

 

A realização das despesas da EPE foi impactada pelo limite de empenho estabelecido pelo Decreto 

8.496/2015, conforme detalhado no item “Fatores intervenientes no desempenho orçamentário”. 

   

Conforme é possível observar pelas informações contidas no quadro acima, do total de valores 

empenhados 68% referem-se a despesas de pessoal, 7,2% refere-se a contratações realizadas por 

dispensa e inexigibilidade, 12% por contratações realizadas por concorrência pregão e concurso e 

12,8% por outros tipos de contratação. O aumento significativo dessa última forma de contratação, 

com relação ao ano anterior, é devido ao pagamento de dividendos ao Tesouro Nacional no valor de 

R$ 8,1 milhões. 
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Quadro – Despesas por grupo e elemento de despesa 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

1. Despesas de Pessoal 63.635.726 61.132.843 63.014.584 59.169.262 621.142 1.963.581 60.002.334 56.490.976 

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal 

civil 
45.557.494 43.495.083 45.530.553 42.235.869 26.941,23 1.259.214 44.414.238 41.086.082 

Obrigações patronais 12.880.201 12.072.085 12.875.279 11.986.775 4.921,30 85.309 11.475.821 10.882.364 

Contribuição a entidade fechada 

previdência 
2.700.000 3.000.000 2.700.000 2.931.509 0,00 68.491 2.329.888 2.507.422 

Demais elementos do grupo 2.498.031 2.565.675 1.908.751 2.015.109 589.279 550.566 1.782.386 2.015.109 

3. Outras Despesas Correntes 33.425.162  31.721.968 29.956.689  25.137.887 3.468.473 6.584.082 29.194.333  22.244.060 

Outros Serv. de Terceiros - PJ 14.857.363 16.077.182 12.808.500 14.048.106 2.048.862 2.029.075 12.195.385 12.898.720 

Dividendos- Empresas Estatais 

Dependentes 
8.106.255 0 8.006.255 0 100.000 0 8.006.255 0 

Serviços de Consultoria 4.406.968 9.662.911 4.047.229 6.742.127 359.738 2.920.784 3.987.543 5.010.735 

Demais elementos do grupo 6.054.576 5.981.875 5.109.748 4.347.654 959.872 1.634.223 5.005.150 4.334.605 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

4. Investimentos 208.591 498.452 15.045 140.635 193.546 357.818 15.045 94.689 

Equipamentos e material permanente 162.645 317.576 15.045 140.635 147.600 222.888 15.045 94.689 

Outros Serv. de Terceiros 45.946 180.876 0,00 94.689 45.946 134.930 0,00 0 

Fonte: Tesouro Gerencial 
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Análise crítica:  

 

A execução das despesas do grupo de despesa 1- pessoal teve pouca variação com relação à 

realização do ano anterior, apresentando a maior alteração na inscrição de restos a pagar não 

processados com a redução do valor inscrito no ano de 2015. 

 

Com relação ao grupo de despesa 3 – custeio, no exercício de 2015, 24% dos valores empenhados 

referiu-se ao pagamento de Dividendos devidos ao Tesouro Nacional em função do resultado do 

exercício apurado em 2014. Apesar disso, o valor total das despesas dessa categoria sofreu pouca 

variação em função da redução da execução dos serviços de consultoria. Essa redução se deu, pois 

não houve em 2015 a execução orçamentária, nessa natureza de despesa, de alguns estudos de 

inventário e viabilidade como Estudo de Inventário UHE Prainha e Estudo de Inventário da Bacia 

do Rio Negro, além de não haver execução orçamentária no âmbito do Projeto Meta. 

 

O valor empenhado em 2016 no grupo de despesa 4 – investimento, representou 41% do valor 

empenhado no ano anterior. Essa redução se deu em função do limite de empenho definido no 

Decreto 8.496/2015. O valor definido foi de R$ 194.362, contudo, o valor total empenhado foi R$ 

208.591, pois inclui despesas do PAC, com limite de empenho próprio. 

 

Quadro – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três 

exercícios  

 
Unidade concedente ou contratante 

Nome: Ministério de Minas e Energia 

CNPJ:  

UG/GESTÃO: 320002 / 00001 

Modalidade 

Quantidade de instrumentos 

celebrados  
Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Termo de Cooperação 0 0 1 0 784.875,09 403.500,00 

Totais 0 0 1 0 784.875,09 403.500,00 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

Análise crítica: 

 

Não houve em 2015 instrumentos de cooperação celebrados nem mesmo montantes transferidos 

entre unidades orçamentárias. O termo de cooperação realizado em 2013 com o Ministério de 

Minas e Energia para realização do Projeto Meta continua em execução, porém, não houve em 2015 

nenhuma contratação para esse objeto. 

 

Quadro – Concessão de suprimento de fundos 

Exercício 

Financeiro 

Unidade Gestora (UG) do 

SIAFI 

Meio de Concessão Valor do 

maior limite 

individual 

concedido 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código Nome ou Sigla Quantidade Valor Total Quantidade Valor Total 

2015 325001 32314 - EPE - - 4 18.611 2.000 

2014 325001 32314 - EPE - - 7 22.785 2.000 

Fonte: Tesouro Gerencial 
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Quadro – Utilização de suprimento de fundos 

Exercício 

Unidade Gestora (UG) 

do SIAFI 
Conta Tipo B 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura 
Total 

(a+b) Código 
Nome ou 

Sigla 
Quantidade Valor Total Quantidade 

Valor dos 

Saques (a) 

Valor das 

Faturas (b) 

2015 325001 32314 - EPE - - 0 - 18.611 18.611 

2014 325001 32314 - EPE - - 14 5.650 17.135 22.785 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

Quadro – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

325001 EPE 
339030 96 15.650 

339039 96 2.961 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

Análise crítica: 

 

Sobre as despesas relacionadas a suprimentos de fundos, houve redução do valor total executado 

comparado ao ano anterior. Isso ocorreu porque não houve nenhum saque no exercício de 2015. As 

despesas executadas por cartão corporativo na EPE destinam-se a pagamento de aquisição de 

materiais e contratação de serviços de baixo vulto com caráter emergencial e não programável. 

 

 

3.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

A avaliação do desempenho operacional da EPE está refletida na experiência do primeiro 

ciclo do Planejamento Estratégico e revela uma resposta bastante positiva da empresa. A seguir 

destacamos os principais resultados alcançados e as dificuldades enfrentadas, conforme segue: 

 

- Número recorde e o cumprimento pela EPE dos prazos estabelecidos ref. às atividades 

relacionadas aos Leilões de aquisição e de transmissão de energia elétrica; 

 

- Sucesso nos estudos referentes ao acompanhamento do mercado de energia, como a Resenha e o 

Anuário Estatístico de Energia Elétrica, o Balanço Energético e a Análise de Conjuntura de 

Biocombustíveis; 

 

- Dificuldades enfrentadas em razão da situação da conjuntura hídrica e das incertezas da evolução 

da economia brasileira, particularmente pela queda verificada no Produto Interno Bruto e os 

reflexos na conjuntura energética do país, que afetaram os resultados dos estudos referentes aos 

Planos de Médio e Longo Prazo de Expansão de Energia.  

 

- Atrasos nos estudos socioambientais e de engenharia necessários para subsidiar a expansão de 

longo prazo do setor energético devido às barreiras a serem transpostas para a obtenção de Termos 

de Referência e de autorizações dos órgãos ambientais, para a realização dos estudos de inventário e 

de viabilidade técnico-econômica dos empreendimentos hidrelétricos, resultando em ajustes feitos 

nos cronogramas, pois a execução de suas metas depende de interação com entidades cuja 
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governança não está sob o controle da EPE e mostraram a necessidade de maior agilidade na 

interação com esses órgãos, visando alcançar os objetivos traçados. 

 

- O progresso dos projetos relacionados aos processos de melhoria de gestão não ocorreu no ritmo 

desejável, haja vista as restrições orçamentárias e as dificuldades no relacionamento com as 

empresas contratadas, além das deficiências de definição da melhor forma de lidar com o impacto 

que essas mudanças trazem na organização. O desafio com relação a esses processos e o 

aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos da empresa é encontrar alternativas de solução no 

próximo ciclo do Planejamento Estratégico.  

 

A seguir apresentamos os principais resultados de nossos trabalhos: 

 

1 Balanço Energético Nacional 2015 – ano base 2014 

O Balanço Energético Nacional - BEN contabiliza a oferta, a transformação e o consumo de 

energia no Brasil, contemplando as atividades de extração de recursos energéticos primários, sua 

conversão em formas secundárias, importação e exportação, a distribuição e o uso final da energia. 

A EPE, neste ciclo, deu prosseguimento ao aprimoramento dos instrumentos de consolidação 

das estatísticas energéticas brasileiras, com destaque para a utilização do sistema de cadeias 

energéticas (CADE). 

Como resultados das atividades relacionadas ao Balanço Energético Nacional, em 16/07/2015, 

antes do prazo previsto, foi publicado o relatório final do BEN 2015 e a sua versão eletrônica está 

disponível na página da EPE na Internet. 

 

2 Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2015 – ano base 2014 

O Anuário Estatístico de Energia Elétrica é o documento onde são compiladas séries históricas 

consolidadas sobre oferta e demanda de energia elétrica no País e no exterior. O Anuário amplia as 

informações que já são trazidas anualmente pelo Balanço Energético Nacional, e consolida aquelas 

apresentadas em caráter preliminar na Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica – ambos os 

trabalhos produzidos pela EPE. 

Em 2015, a EPE produziu nova versão bilíngue Português-Inglês do Anuário, na qual são 

apresentados os dados relacionados ao mercado brasileiro de energia elétrica dos últimos cinco 

anos, com ênfase no ano de 2014 (ano base). A novidade desta recente edição corresponde à 

publicação das séries de consumo de energia elétrica das classes industrial e comercial 

desagregadas por segmento, segundo a CNAE – Classificação Nacional das Atividades 

Econômicas, em sua versão 2.0, para o período compreendido entre 2012 e 2014. A versão 

eletrônica do Anuário está publicada na página da EPE, incluindo suas tabelas em formato Excel. 

 

3 Estudos de Cenários Econômicos Energéticos – Horizonte Decenal  

a) Caracterização do cenário macroeconômico para os próximos 10 anos (2015-2025)  

Estes estudos detalham elementos conjunturais e estruturais que determinarão as premissas 

econômicas no horizonte decenal e, em 2015, contemplaram a análise do período entre 2016-2015. 

A caracterização do cenário macroeconômico subsidia os estudos de demanda e oferta de energia do 

Plano Decenal de Energia respectivo. Os resultados desses estudos sofreram atrasos devido à 

paralisação de funcionários da EPE principalmente no mês de novembro/2015, tendo sido 

concluídos ao final do mês de dezembro/2015. A previsão de divulgação da nota técnica no “site” 

da EPE no início de 2016 foi impactada pela conjuntura econômica, ensejando nova revisão das 
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projeções da economia e consequentemente do texto da Nota Técnica, que foi publicada no final do 

primeiro quadrimestre de 2016.  

b) Projeção da Demanda de energia elétrica para os próximos 10 anos (2016-2025)  

Essa projeção de demanda é elaborada anualmente e normalmente publicada no mês de 

dezembro do ano em curso e, em 2015 o estudo elaborado contemplou a análise do período entre 

2016-2025. Estes resultados subsidiam atualizações e revisões do Plano Decenal de Expansão de 

Energia, sendo utilizado pelo ONS, como referência de projeção da carga, para o Plano Anual da 

Operação Energética (PEN) relativo ao período 2016-2020. Devido à paralisação de funcionários da 

EPE no mês de novembro/2015, a elaboração deste estudo foi impactada, uma vez que a 

caracterização do cenário macroeconômico para os próximos 10 anos (2015-2025) foi concluída 

apenas no final de dezembro/2015. Assim, a conclusão da projeção da demanda de energia elétrica 

para os próximos dez anos foi impactada pela conjuntura econômica no início do ano, ensejando 

revisão das projeções da demanda de eletricidade, de modo que a publicação da Nota Técnica está 

prevista para ocorrer no final do mês de maio/2016. 

 

4 Plano Decenal de Expansão de Energia  

Durante o ano de 2015 a EPE finalizou a elaboração do Plano Decenal de Expansão de Energia 

– PDE 2024, referente ao período 2015-2024. Tal Plano foi objeto de Consulta Pública em setembro 

de 2015, conduzida pelo MME. As contribuições dos diversos agentes setoriais recebidas nesse 

processo de consulta foram analisadas e, quando pertinentes, incorporadas no documento final ou 

destacadas para consideração nos ciclos seguintes dos estudos de planejamento da expansão. A 

aprovação final deste Plano pelo MME ocorreu em dezembro de 2015. 

Para a análise socioambiental do PDE 2024 foram consideradas premissas, critérios e 

procedimentos utilizados no ciclo anterior. A análise socioambiental compreendeu a análise das 

emissões de gases de efeito estufa, de cada fonte energética e uma análise integrada. 

Os estudos que subsidiaram o PDE contaram com o apoio do MME e a estreita colaboração de 

diversas empresas do setor energético, de forma a possibilitar que a abrangência do planejamento 

no horizonte decenal incorporasse uma visão integrada do setor. 

Destaca-se, nesse ciclo, a realização de um estudo sobre a relação da capacidade de 

armazenamento e o mercado, visando auxiliar na avaliação da segurança do sistema ao longo do 

horizonte de planejamento, já que os reservatórios constituem a forma mais adequada de estoque de 

energia para garantir o fornecimento nas situações mais críticas. Como novas fontes de energia vêm 

sendo inseridas na matriz energética brasileira, com diferentes perfis e características de geração 

não controláveis, essa característica dos reservatórios assume importância cada vez maior, exigindo 

análise cuidadosa da variação do grau de dependência do SIN aos reservatórios e das políticas de 

operação, para o atendimento ao mercado de energia ao longo dos anos. 

Paralelamente à finalização do PDE 2024 a EPE iniciou a elaboração do PDE 2025, 

abrangendo o período 2016-2025. Parte destes estudos foi concluída, encontrando-se em fase de 

validação os estudos referentes à expansão da oferta de energia e a consolidação da matriz 

energética brasileira para os próximos dez anos. 

 

5 Estudos de Apoio aos Leilões de Contratação de Energia 

Análise dos Projetos 

As atividades realizadas compreenderam: o cadastramento dos empreendimentos de geração de 

energia elétrica interessados em participação dos leilões; a análise dos documentos de cada projeto e 
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dos requisitos essenciais à participação nos leilões; emissão da Habilitação ou Qualificação Técnica 

dos empreendimentos; o estabelecimento de parâmetros para o edital da licitação, com destaque 

para os cálculos de garantia física dos empreendimentos e estudos para subsidiar o MME na 

definição dos preços de referência de cada leilão, dentre outras atividades. No caso dos 

empreendimentos eólicos (leilões “FA”, “A-3” e “2° LER”/2015), foi realizado ainda um extenso 

trabalho de identificação e notificação de interferências aerodinâmicas entre parques. 

O 3º Leilão de Energia de Reserva de 2015 (3°LER/2015), realizado em 03 de julho de 2015, 

terminou sem o registro de negociações, apesar da habilitação técnica por parte da EPE de três 

empreendimentos. Cabe destacar que, conforme Portaria MME nº 119/2015, este leilão previa 

viabilizar novos projetos termelétricos a gás natural, conectados no submercado Sudeste/Centro-

Oeste, para início de operação comercial em 1º de janeiro de 2016, com prazo contratual de vinte 

anos, tendo como período de geração oito horas diárias. 

Na Portaria de diretrizes do leilão de energia existente (Leilão “A-1”), o MME estabeleceu a 

necessidade de análise técnica, por parte da EPE, e aprovação prévia dos empreendimentos 

termelétricos para participação nos referidos leilões, criando, assim, a necessidade de a EPE 

estabelecer critérios específicos para análise e a emissão de documento de aprovação, denominado 

Qualificação Técnica, que se difere de uma Habilitação Técnica justamente por não abranger 

aspectos tais como licença ambiental, Parecer de Acesso e comprovação do direito de usar e dispor 

das áreas destinadas à implantação das usinas, cuja avaliação é desnecessária por se tratar de 

empreendimentos já existentes. 

Ressalta-se, especificamente para o Leilão “A-5” de 2015: 

•  O processo de análise e habilitação técnica para usinas hidrelétricas acima de 50 MW 

compreende, além da análise técnica dos Estudos de Viabilidade da usina, uma avaliação 

orçamentária e dos quantitativos dos projetos, promovendo também otimizações, quando cabíveis, 

visando à definição dos preços de referência dos empreendimentos e observando o princípio da 

modicidade tarifária.  

•  Neste ínterim, foram analisados os projetos referentes às usinas hidrelétricas de Apertados, 

Ercilândia, Davinópolis, Itaocara I e Telêmaco Borba. Esses trabalhos resultaram em relatórios 

técnico-orçamentários elaborados pela EPE e submetidos à apreciação do MME, para subsequente 

atendimento à Instrução Normativa do TCU n° 027/1998. 

Em 2015 foram desenvolvidos pela EPE estudos e atividades relacionadas à análise técnica de 

projetos de geração de energia elétrica, visando, sobretudo, à Habilitação Técnica para participação 

nos Leilões de Compra de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada – ACR. A 

análise técnica é multidisciplinar, envolvendo diferentes áreas técnicas da EPE. Estão incluídas no 

rol de atividades a avaliação da consistência geral do projeto de engenharia, da adequação da Ficha 

de Dados do empreendimento, da avaliação da licença ambiental, da informação de acesso, da 

comprovação da disponibilidade de combustíveis ou recurso energético (ex.: irradiação solar, 

vento), da comprovação do direito de usar e dispor da área destinada à implantação do 

empreendimento, entre outros. Além disso, são realizados estudos energéticos (com cálculos de 

Garantias Físicas), estudos elétricos (com emissão de Parecer de Acesso para o Leilão A-5). 

A seguir estão relacionados os leilões em que houve participação da EPE ao longo de 2015: 

• Leilão de Fontes Alternativas “LFA”, de 2015, foi realizado em 27 de abril de 2015, com 

início do suprimento em duas datas distintas, a saber: 1° de janeiro de 2016, para fonte termelétrica 

a biomassa (nova ou existente), e 1° de julho de 2017, para fonte termelétrica a biomassa (nova) ou 

eólica; 

•  Leilão “A-5” de 2015, realizado em 30 de abril de 2015, com início de suprimento em 1° de 

janeiro de 2020, para contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de 
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geração de fonte hídrica, termelétrica a carvão, gás natural e a biomassa, em que coube à EPE a 

análise dos projetos para fins de Habilitação Técnica; 

• Leilão “A-3” de 2015, realizado em 21 de agosto de 2015, com início de suprimento em 1° de 

janeiro de 2018, para contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de 

geração de fonte hídrica (PCH), eólica, termelétrica a gás natural ou a biomassa, em que coube à 

EPE a análise dos projetos para fins de Habilitação Técnica; 

• 1° Leilão de Reserva de 2015 – “1° LER”, realizado em 28 de agosto de 2015, com início de 

suprimento em 1° de agosto de 2017, para contratação de energia elétrica proveniente de novos 

empreendimentos de geração de fonte solar fotovoltaica, em que coube à EPE a análise dos projetos 

para fins de Habilitação Técnica; 

• 2° Leilão de Reserva de 2015 – “2° LER”, realizado em 13 de novembro de 2015, com início 

de suprimento em 1° de novembro de 2018, para contratação de energia elétrica proveniente de 

novos empreendimentos de geração de fonte eólica e solar fotovoltaica, em que coube à EPE a 

análise dos projetos para fins de Habilitação Técnica; 

• 3° Leilão de Reserva de 2015 – “3° LER”, realizado em 03 de julho de 2015, com início de 

suprimento em 1° de janeiro de 2016, para contratação de energia elétrica proveniente de novos 

empreendimentos de geração de fonte termelétrica a gás natural, em que coube à EPE a análise dos 

projetos para fins de Habilitação Técnica; 

• Leilão “A-1” de 2015, realizado em 11 de dezembro de 2015, com contrato de suprimento 

previsto para: 1° de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2018 (Produto QUANTIDADE), 1° de 

janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2020 (Produto DISPONIBILIDADE 1), 1° de janeiro de 

2016 até 31 de dezembro de 2018 (Produto DISPONIBILIDADE 2) e 1° de janeiro de 2016 até 31 

de dezembro de 2016 (Produto DISPONIBILIDADE 3) em que coube à EPE a análise de 

empreendimentos termelétricos existentes para fins de Qualificação Técnica. 

A tabela a seguir sintetiza os Dados Relativos aos Leilões de 2015: 
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6 Estudos Energéticos 

No âmbito dos leilões para compra de energia de novos aproveitamentos foram realizados 

cálculos de garantia física para todos os 2.012 empreendimentos habilitados nos 7 leilões realizados 

(FA, A-5 e A-3, 1º LER, 2º LER, 3º LER e A-1). Estes estudos estão documentados nas Notas 

Técnicas a seguir: 

 

Quadro – Estudos Energéticos e Notas Técnicas 

Título Número 

Garantia Física dos Empreendimentos Hidrelétricos - Leilão de Energia Nova A-5 

de 2015 

EPE-DEE-RE-062/2015-r0 

Garantia Física dos Empreendimentos Termelétricos – Leilão de Fontes 

Alternativas – FA/2015 

EPE-DEE-RE-065/2015-r0 

Garantia Física dos Empreendimentos Eólicos - Leilão de Fontes Alternativas de 

2015 

EPE-DEE-RE-066/2015-r0 

Estudos para a Licitação da Expansão da Geração - Garantia Física das Usinas 

Hidrelétricas Não Despachadas Centralizadamente - A-5/2015 

EPE-DEE-RE-072/2015-r0 

Garantia Física dos Empreendimentos Termelétricos - Leilão A-5/2015 EPE-DEE-RE-074/2015-r0 

Garantia Física dos Empreendimentos Termelétricos - 3° Leilão de Energia de 

Reserva de 2015 

EPE-DEE-RE-097/2015-r0 

Garantia Física dos Empreendimentos Eólicos – Leilão A-3/2015 EPE-DEE-NT-113/2015-r0 

Garantia Física dos Empreendimentos Termelétricos – Leilão A-3/2015 EPE-DEE-NT-114/2015-r0 

Garantia Física das Pequenas Centrais Hidroelétricas – Leilão A-3/2015 EPE-DEE-NT-115/2015-r0 

Estudos para Licitação da Expansão da Geração - Garantia Física dos 

Empreendimentos Fotovoltaicos do 1° Leilão de Energia de Reserva de 2015 

EPE-DEE-NT-117/2015-r0 

Estudos para Licitação da Expansão da Geração - Impacto das Restrições de 

Intercâmbio na Contratação do Leilão A-5 de 2016 

EPE-DEE-NT-118/2015-r0 

Garantia Física dos Empreendimentos Eólicos 2° Leilão de Energia de Reserva de 

2015 

EPE-DEE-NT-143/2015-r0 

Garantia Física dos Empreendimentos Fotovoltaicos 2° Leilão de Energia de 

Reserva de 2015            

EPE-DEE-NT-144/2015-r0 

Estudos para a licitação da expansão da geração - Garantia Física dos 

Empreendimentos Termelétricos do Leilão A-1 

EPE-DEE-NT-153/2015-r0 

 

 

7 Estudos Elétricos 

Foram realizados no ano de 2015 o 3º Leilão de Fontes Alternativas – LFA, o 6º, 7º e 8º Leilões 

de Energia de Reserva – LER, o 21º e o 22º Leilões de Energia Proveniente de Novos 

Empreendimentos de Geração, denominados, respectivamente, como Leilão “A-3” e Leilão “A-5”. 

Dentre as diversas atividades associadas à habilitação técnica dos empreendimentos cadastrados, 

destacam-se a avaliação das informações referentes aos pontos de conexão cadastrados, a análise da 

documentação de acesso apresentada e a elaboração das bases de dados para o cálculo das Tarifas 

de Uso do Sistema de Transmissão – TUST. Especificamente no caso do Leilão “A-5”, foi 

elaborado o relatório EPE-DEE-RE-014/2015-r0, de 22 de janeiro de 2015, contendo as avaliações 

técnicas para definição das conexões elétricas dos empreendimentos de geração hidrelétrica de 

Apertados, Ercilândia, Itaocara I, Telêmaco Borba e Davinópolis. No caso do Leilão “A-3”, assim 

como do 8º e do 9º LER de 2015 foram elaborados, respectivamente, os relatórios EPE-DEE-RE-

011/2015-r0, EPE-DEE-RE-110/2015-r0 e EPE-DEE-RE-075/2015-r0, contendo as definições de 

topologia, critérios e premissas para o estabelecimento das capacidades de escoamento do sistema 

de transmissão considerado em cada certame. 

 



 

   63 

 

8 Plano de Expansão de Transmissão 

Foram desenvolvidos estudos e atividades, a seguir descritos, destinados a subsidiar os leilões 

de empreendimentos de transmissão: 

• Programa de Expansão da Transmissão - PET: compreende a consolidação das analises e 

resultados dos estudos de viabilidade técnico-econômica e socioambiental de alternativas (relatórios 

denominados R1), visando proporcionar ao MME, e aos agentes do setor elétrico, uma visão 

completa dos empreendimentos recomendados para serem instalados no Sistema Interligado 

Nacional (SIN) no horizonte de seis anos, inclusive com a estimativa de custos destes 

empreendimentos, em duas edições anuais – fevereiro e agosto. 

 

• Análise Técnico-Econômica e Socioambiental de Alternativas – Relatórios R1: Tais relatórios 

consolidam os estudos de planejamento da expansão dos sistemas de transmissão regionais e 

pareceres técnicos relativos a estudos desenvolvidos por terceiros, incluindo a análise 

socioambiental dos empreendimentos, que visa comparar os aspectos socioambientais das 

alternativas de transmissão em estudo, de maneira integrada aos demais aspectos técnicos, de forma 

a demonstrar que estes aspectos não restringem nem oneram significativamente as suas 

implantações, subsidiando a definição da melhor alternativa de corredor de passagem para as linhas 

de transmissão e de áreas para a implantação de novas subestações.  

 

• Estudos de Transmissão Região Nordeste: Estudo para definição da expansão estrutural da 

Rede Básica dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará visando o adequado escoamento dos futuros 

empreendimentos de geração eólica das regiões litorâneas desses estados;  Estudo de atendimento 

às regiões do Litoral Sul Paraibano  e da Zona da Mata Norte de Pernambuco objetivando definir a 

melhor alternativa para atendimento às cargas conectadas na SE Goianinha; além dos estudos para 

atendimento às cargas das Subestações Senhor do Bonfim, Irecê, Cícero Dantas, Olindina, Catu, 

Funil e da região do  extremo sul da Bahia.  

 

• Região Norte: Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus, considerando as 

atualizações de geração, mercado e topologia da rede de distribuição; Estudo de Suprimento à 

Região Metropolitana de São Luís que objetivou proporcionar maior confiabilidade no atendimento 

da capital do estado do Maranhão, além de ampliar a Rede Básica na ilha de São Luís de forma a 

atender às cargas da região metropolitana, especialmente a zona portuária e industrial. 

 

• Região Sudeste/Centro-Oeste: Estudo de compensação reativa para melhoria do perfil de 

tensão da malha em 440 kV e 500 kV de São Paulo para garantir as condições de qualidade, 

controlabilidade e confiabilidade praticadas no Sistema Interligado Nacional (SIN); Estudo para o 

atendimento elétrico das regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e seus entornos, com o objetivo 

de eliminar os problemas de carregamento e tensão da rede DIT de 138 kV; Estudo de ampliação da 

SE Carajás 230/138 kV, no estado de Goiás; Estudo de Atendimento à Região de Juiz de Fora e 

Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais; Reavaliação do atendimento elétrico a Cuiabá, tendo como 

recomendação a implantação da nova subestação CPA 230/138 kV, dentre outros reforços; Estudo 

de atendimento elétrico ao estado do Mato Grosso do Sul visando aumentar a confiabilidade do 

sistema e garantir o suprimento do crescimento do mercado do estado. 

 

• Região Sul: Estudo de atendimento as regiões norte e noroeste do Paraná; Estudo para 

identificar e recomendar as obras estruturais para o sistema elétrico que supre a região Centro-Sul 
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do estado do Paraná dentro do horizonte 2027;  Estudo de atendimento elétrico as regiões Norte e 

do Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina, visando viabilizar o atendimento elétrico ao mercado 

local, dentro do horizonte 2027, conforme as condições de qualidade e confiabilidade requeridas no 

Sistema Interligado Nacional (SIN); Estudo de  atendimento elétrico a região do Vale dos Sinos, no 

estado do Rio Grande do Sul, com a reavaliação da alternativa de referência recomendada no estudo 

CCPE/CTET – 005.2005, diante de informações não disponíveis na época de realização do estudo; 

Parecer Técnico da EPE sobre o  estudo de atendimento elétrico a Sanremo realizado pela AES-Sul, 

concordando com a solução recomendada. 

 

• Interligações Regionais: Avaliação da possibilidade de recapacitação dos bancos de 

capacitores série da interligação Norte-Sul, nos horizontes de médio e longo prazo, objetivando 

reduzir as restrições de intercâmbio da interligação Norte – Sudeste; Estudo para expansão da 

interligação Sul-Sudeste em 138 kV. 

 

Em 2015 foram realizadas três licitações de outorgas de concessão (leilões 001, 005 e 

007/2015), contemplando cerca de 5400 km de linhas de transmissão e 13.700MVA de subestações 

(incluindo as estações conversoras de Xingu e Terminal Rio), em diversos Estados.  

 

9 Estudos de Atendimento a Sistemas Isolados 

Por atribuição do Decreto nº 7.246/2010 e da Portaria MME nº 600/2010, a EPE é responsável 

pela avaliação dos mercados e balanços de energia e demanda, além da análise e habilitação técnica 

dos Projetos de Referência, elaborados pelas distribuidoras, e dos Projetos Alternativos, elaborados 

por agentes vendedores.  

No ano de 2015 a EPE recebeu e analisou tecnicamente os Projetos de Referência enviados 

pelas Distribuidoras com Sistemas Isolados. No decorrer destas análises, foram realizados diversos 

contatos de modo a orientar a elaboração dos projetos, além da emissão de Pareceres Técnicos, 

Ofícios e Informes Técnicos destinados às Distribuidoras, à ANEEL e ao MME. Avaliações 

semelhantes também foram realizadas para os Projetos Alternativos apresentados por agentes 

interessados em participar dos processos licitatórios. 

A EPE finalizou o processo de análise e habilitação técnica de: (i) um Projeto Alternativo ao 

Projeto de Referência do Lote III da Eletrobrás Distribuição Acre (4 Sistemas Isolados); e (ii) um 

Projeto Alternativo ao Projeto de Referência da Eletrobrás Distribuição Rondônia (10 sistemas), 

ambos considerando geração híbrida através de usinas termelétricas e fotovoltaicas. 

Adicionalmente, foi analisado tecnicamente um Projeto de Referência da Eletrobrás Amazonas 

Energia, contemplando 52 sistemas. 

De forma a subsidiar a realização dos leilões para atendimento a Sistemas Isolados, foram 

realizados estudos de atualização de dados de carga e demanda para as localidades contempladas 

nos Projetos de Referência: (i) da Eletrobrás Amazonas Energia (33 Sistemas Isolados); (ii) da 

Eletrobrás Distribuição Acre (três projetos, contemplando 9 sistemas); (iii) da Eletrobrás 

Distribuição Rondônia (10 sistemas); e (iv) das Centrais Elétricas do Pará (24 localidades). No caso 

do Acre e Rondônia, tais estudos possibilitaram a publicação dos editais de licitação, o 

cadastramento de Projetos Alternativos e, por fim a contratação de agentes vendedores para 

fornecimento de energia e potência elétrica nesses Sistemas Isolados. Os demais dependem de 

publicação dos respectivos editais pela ANEEL. 

No que tange ao atendimento a Regiões Remotas, feitos por meio de sistemas de geração 

descentralizada, conforme Portaria MME nº 600/2010, a EPE enviou ao MME a proposta de valor 
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máximo do custo total de geração para o atendimento a 1.034 unidades consumidoras previstas no 

Projeto de Referência da Eletrobrás Distribuição Acre, habilitado tecnicamente pela EPE. Destaca-

se que, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 8.493/2015, os atendimentos por meio do 

Programa Luz para Todos deixaram de ser precedidos por Projetos de Referência. 

Destaca-se também o início do estudo para a integração da cidade de Humaitá-AM ao Sistema 

Interligado Nacional – SIN. Atualmente, esse sistema é atendido exclusivamente por geração 

térmica local.  

 

10 Monitoramento, Acompanhamento e Análise de Mercado de Energia. 

Como parte do acompanhamento do mercado de energia elétrica a COPAM – Comissão 

Permanente de Análise e Acompanhamento do Mercado, instituída e coordenada pela EPE, realizou 

reuniões com os agentes dos subsistemas Sul, Norte/Nordeste Sudeste/Centro Oeste e os resultados 

dos estudos de monitoramento, acompanhamento e análise da demanda de energia estão 

consolidados em documentos disponíveis na página da EPE na internet (www.epe.gov.br). 

 

11 Resenhas mensais do acompanhamento do mercado de energia elétrica  

Editadas mensalmente, e disponibilizadas no sítio da EPE, as resenhas mensais do mercado de 

energia elétrica tem por objetivo apresentar as estatísticas e a análise da evolução mensal do 

mercado de energia elétrica nacional e regional, bem como de indicadores desse mercado, tais como 

consumo médio e número de consumidores. Objetiva-se a apresentação do mercado de energia 

elétrica desagregado em regiões geográficas, subsistemas elétricos e Brasil, segundo os seus 

principais segmentos de consumo. Analisa-se, também, o comportamento de alguns indicadores 

econômicos que afetam o nível do consumo de energia elétrica, principalmente a produção 

industrial. 

Destaca-se que o movimento grevista ocorrido no mês de novembro de 2015 impactou o 

desenvolvimento dessa atividade no que concerne ao cumprimento da meta mensal de sua 

divulgação. 

 

12 Boletim de Conjuntura Energética  

O Boletim apresenta as estatísticas e a análise da evolução trimestral dos principais energéticos 

em uso do país vis-à-vis o desempenho da economia, contemplando produção, consumo, 

exportação, importação, preços e tarifas, entre outras informações. Analisa-se o comportamento de 

indicadores econômicos nacionais e internacionais (como, por exemplo, PIB, produção industrial, 

emprego e rendimento, comércio e serviços, agropecuária, comércio exterior, preços de 

commodities) e a sua relação com a evolução dos energéticos. No ano de 2015 foram produzidos 

três boletins. A divulgação dos boletins produzidos ocorreu em março de 2016.  

 

13 Revisões quadrimestrais da demanda de energia elétrica  

Os estudos realizados em conjunto com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) têm 

como objetivo a revisão das projeções do mercado de energia elétrica e da carga de energia e de 

demanda do Sistema Interligado Nacional (SIN), discriminadas por subsistema elétrico, que servem 

de base para o planejamento da operação energética. 

As revisões das projeções de mercado são baseadas nos estudos de conjuntura econômica e na 

possível revisão de cenários econômicos e setoriais e, ainda, nas análises de mercado realizadas no 

http://www.epe.gov.br/
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âmbito da Comissão Permanente de Análise e Acompanhamento do Mercado de Energia Elétrica 

(COPAM), da qual participam os diversos agentes setoriais do mercado de energia elétrica. Os 

resultados são utilizados nos estudos do ONS para o planejamento da operação energética do 

Sistema Interligado Nacional (SIN), tendo impacto na formação dos preços de energia de curto 

prazo, o chamado preço de liquidação das diferenças, constituindo, portanto, informação 

fundamental no arranjo institucional do setor elétrico. Habitualmente, são realizadas duas revisões 

ao longo do ano, uma no primeiro e outra no segundo quadrimestre, salvo a necessidade de 

realização de uma revisão extraordinária motivada por fatores relevantes que tenham alterado 

significativamente a trajetória do mercado. No ano de 2015 foram disponibilizadas duas revisões 

quadrimestrais, uma no mês de maio e a outra no mês de agosto, que podem ser consultadas na 

página da EPE na internet (http://www.epe.gov.br/mercado/Paginas/Estudos_27.aspx).  

 

14 Base de dados anemométricos e climatológicos (Sistemas AMA) 

A base de dados anemométricos e climatológicos é permanente e referencial para estudos sobre 

a energia eólica e para o desenvolvimento de instrumental técnico voltado ao planejamento, à 

operação e à integração de parques eólicos ao sistema elétrico nacional. 

Em dezembro de 2015 a EPE já recebia regularmente a cada quinzena, medições efetuadas em 

456 parques eólicos. 

Na página eletrônica da EPE são divulgados e mantidos atualizados os valores médios mensais 

verificados de cinco variáveis de interesse (temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do 

vento, direção do vento e permanência de velocidade do vento) nos estados da Bahia, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Sul. 

Em 2015 foram editados quatro Boletins Trimestrais de Energia Eólica nos quais foram 

divulgados os índices regionais de disponibilidade da energia primária dos ventos (índice de 

energia) e do potencial de transformação da energia primária em energia elétrica (índice de 

produção), verificados entre julho de 2012 e dezembro de 2015. Objetiva-se, com esses índices, 

estabelecer séries históricas de energia eólica à semelhança das séries históricas de afluência aos 

aproveitamentos hidrelétricos, imprescindíveis para estudos energéticos de longo prazo.   

  

15 Plano Nacional de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário do País – PEMAT 

Os estudos do Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário do País 2015-

2024 (PEMAT 2024), que tem por objetivo identificar as oportunidades de expansão da malha 

nacional de gasodutos para futura realização de leilões, foram concluídos e enviados ao Ministério 

de Minas e Energia (MME) em 11 de setembro de 2015. Os estudos elaborados pela EPE 

consideraram aspectos técnicos, econômicos e socioambientais de alternativas para construção de 

gasodutos no país, levando em conta a oferta e a demanda de gás natural. As contribuições dos 

diversos agentes setoriais recebidas nesse processo de consulta foram analisadas e, quando 

pertinentes, incorporadas no documento final ou destacadas para consideração nos ciclos seguintes 

dos estudos de planejamento da expansão. 

Também no âmbito do ciclo do PEMAT 2024, a EPE empreendeu estudos relacionados à 

avaliação do Requerimento de Provocação de Terceiros protocolizado no MME acerca da 

construção do Projeto de Gasoduto de Transporte Rio Grande/RS-Triunfo/RS. A seguir, são 

descritos os principais fatos em relação a esta atividade em 2015: 

• Tendo obtido êxito no 20º Leilão de Energia Nova (A-5), de 28 de novembro de 2014,      o 

Agente Provocador (Regás Brasil Sul S.A.), reapresentou a documentação da Provocação de 

Terceiros do Gasoduto Rio Grande/RS – Triunfo/RS ao MME, com nova revisão de informações, 

http://www.epe.gov.br/mercado/Paginas/Estudos_27.aspx
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em abril de 2015. Por conseguinte, o MME solicitou à EPE, através do Ofício nº 066/2015-SPG-

MME, recebido no dia 26 de agosto de 2015, nova avaliação do projeto em tela e a emissão do 

Relatório, nos termos do art. 3º da Portaria MME nº 94/2012.  

O Relatório em elaboração pela EPE, já incorpora os esclarecimentos e informações adicionais 

apresentadas pela Regás através da carta nº MEM-25-15 , de 13 de outubro de 2015, conforme 

solicitado pela EPE por meio do Ofício nº 1108/EPE/2015, de 14 de setembro de 2015, o qual foi 

encaminhado anexo pelo MME ao Agente Provocador por meio do Ofício nº 021/2015-DGN/SPG-

MME. 

 

Ressalta-se também que ao longo de 2015, o TCU solicitou informações adicionais à EPE 

referente à Provocação de Terceiros do Gasoduto Itaboraí/RJ – Guapimirim/RJ contida no PEMAT 

2022. Os principais fatos referentes a este processo são listados a seguir: 

 

• O Ofício nº 0045/2015-TCU/SeinfraPetróleo (27/02/2015) solicitou informações relativas ao 

estudo realizado pela EPE sobre o projeto de construção do Gasoduto Itaboraí/RJ – Guapimirim/RJ. 

O Ofício nº 0246/EPE/2015 (09/03/2015) forneceu os esclarecimentos solicitados pelo TCU 

sobre o projeto de construção do Gasoduto Itaboraí/RJ – Guapimirim/RJ. 

 

• O TCU, através do Acórdão nº. 1281/2015 – TCU – Plenário (27/05/2015) determinou à 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o não prosseguimento ao 

leilão para outorga do Gasoduto Itaboraí/RJ – Guapimirim/RJ, enquanto não esclarecidos pontos 

elencados no referido Acórdão, determinando a manifestação da Petrobras, da ANP e da EPE.  

O Ofício nº 0142/2015-TCU/SeinfraPetróleo (03/06/2015), recebido em 11/06/2015, 

determinou a EPE que se manifestasse, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da 

comunicação, sobre os pontos elencados no Acórdão nº. 1281/2015 – TCU – Plenário (27/05/2015). 

O Ofício nº 0684/EPE/2015 (25/06/2015) forneceu os esclarecimentos solicitados no Ofício nº 

0142/2015-TCU/SeinfraPetróleo. 

 

• O TCU, através do Acórdão nº. 3348/2015 – TCU – Plenário (09/12/2015) determinou à 

Petrobras que encaminhasse à EPE informações completas sobre o projeto do Gasoduto 

Guapimirim - Comperj I, incluindo documentos técnicos referentes à caracterização das condições 

geológicas, geotécnicas e hidrológicas da região, além de outros dados atrelados aos reais custos 

incorridos na construção da obra para que a EPE, de posse das informações encaminhadas, 

empreenda os devidos ajustes nos estudos a serem disponibilizados aos licitantes relativos ao 

anteprojeto do gasoduto Itaboraí/RJ – Guapimirim/RJ (anteriormente denominado Guapimirim - 

Comperj II), mormente os concernentes à quantificação das incertezas atinentes às faixas de 

variação dos custos dos investimentos. 

Até 3/3/2016 a EPE não havia recebido da Petrobras as informações completas sobre o projeto 

do Gasoduto Guapimirim - Comperj I. 

 

 

16 Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 
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O Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (ZNMT) tem como objetivo geral a 

obtenção de uma base de informações georreferenciadas que permita representar zonas, na forma de 

mapas, sobre a importância relativa das diversas áreas do país. Tal base de informações constitui-se 

em importante instrumento para o planejamento energético. 

Conforme instituído pela Portaria MME nº 350, de 10 de outubro de 2013, as informações e 

análises do ZNMT devem ser atualizadas bienalmente, de modo que os avanços decorrentes das 

atividades exploratórias nas áreas em estudo pela ANP e nas áreas outorgadas possam estar 

representados nesse instrumento do setor. 

Assim, destaque-se o andamento ao longo de 2015 dos estudos de atualização do ZNMT, ano-

base 2014, conforme Planejamento Estratégico da Empresa de Pesquisa Energética. 

 

17 Análise de Conjuntura de Biocombustíveis 

O documento, de periodicidade anual, consolida os fatos mais relevantes referentes aos 

biocombustíveis, que ocorreram no ano anterior à sua divulgação. Os principais temas abordados 

são: a oferta e demanda de etanol e sua infraestrutura de produção e transporte, o mercado de 

biodiesel, a comercialização de bioeletricidade nos leilões de energia, o mercado internacional de 

biocombustíveis, as expectativas para novos biocombustíveis e as emissões de gases de efeito estufa 

evitadas pela utilização dessas fontes de energia. 

Adicionalmente, na edição 2015, ano base 2014, o documento apresentou um texto abordando 

o aumento da participação da cogeração de bagaço de cana na matriz elétrica, com destaque para os 

motivos e a importância desta fonte complementar na segurança energética brasileira. 

 

18 Estudos Sobre a Capacidade Instalada de Moagem de Cana-de-Açúcar no Brasil 

Foram realizados estudos para atualizar a capacidade instalada de moagem de cana-de-açúcar 

do setor sucroalcooleiro do país, com o objetivo de subsidiar as projeções de produção de etanol e 

açúcar do Brasil. Após a atualização e ampliação do Banco de Dados do Setor Sucroenergético, 

teve início uma nova etapa de atividades, relacionadas à estimativa da capacidade instalada de 

produção de etanol anidro, hidratado e açúcar.  

 

19 Estudos Sobre Autonomia dos Veículos Leves e Motocicletas 

Os estudos realizados para atualizar a autonomia de automóveis e comerciais leves, por tipo de 

motor (gasolina ou flex fuel) e ano de fabricação, tiveram como objetivo fornecer subsídios para as 

projeções de demanda de gasolina e etanol. As fontes analisadas foram ANFAVEA, FENABRAVE 

(para licenciamentos), INMETRO, Revista Quatro Rodas, Carros na Web e Instituto Folha-Mauá, 

dentre outros. Após a criação de um Banco de Dados sobre autonomia de veículos leves e de 

motocicletas, foram realizadas as etapas de análise e avaliação dos resultados. Encontra-se em 

andamento a elaboração de uma nota técnica a respeito do assunto.  

 

20 Estudo Sobre a Evolução das Demandas e dos Preços Regionais da Gasolina C e do 

Etanol Hidratado 

Este estudo teve como foco analisar o comportamento dos preços e volumes comercializados, 

nacionalmente e regionalmente, de gasolina e etanol. A primeira fase do estudo, realizada em 2015, 

resultou na criação de um Banco de Dados de volumes e preços por estado. Numa segunda fase, 

pretende-se ampliar a discussão e elaborar uma nota técnica a respeito do tema. 
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21 Estudo Sobre Cenários de Oferta de Etanol 

Em 2015 foi elaborado estudo que avalia três cenários para a oferta de etanol (retração, 

referência e recuperação) e seus desdobramentos para a demanda dos veículos leves de Ciclo Otto 

(etanol e gasolina automotiva) e sobre o balanço nacional de gasolina A. O estudo teve como 

objetivo colaborar para a discussão acerca das perspectivas para o abastecimento do mercado do 

Ciclo Otto no horizonte decenal. Para tal, foram consideradas diversas premissas como: número de 

novas unidades sucroalcooleiras no horizonte decenal; área de cana processada; produtividade; 

rendimento (kg ATR/tc) e ATR total, entre outras. 

 

22 Estudos Sobre o Mercado de Açúcar 

Este estudo teve como objetivo atualizar as projeções de produção de açúcar brasileiro para o 

novo ciclo do PDE, considerando os novos condicionantes do setor sucroalcooleiro e do mercado 

mundial. Para isso, foram atualizados os dados estatísticos existentes e comparados os diversos 

estudos sobre o assunto.  

 

23 Estudos Sobre a Demanda de Biocombustíveis para a COP 21 

Este estudo, realizado em 2015, teve como finalidade subsidiar a formulação do compromisso 

do governo brasileiro junto à 21a Conferência do Clima (COP 21), no que se refere às metas não 

obrigatórias de emissões de gases de efeito estufa. O estudo avaliou cenários de consumo de 

combustíveis no setor de transporte individual e o consumo de biodiesel.  

 

24 Estudos Sobre a Oferta de Óleo Vegetal e Biocombustíveis na Oferta de Energia 

Global 

Com o objetivo de subsidiar as discussões da EPE no Fórum Econômico Mundial sobre o 

futuro da indústria de petróleo e gás natural, foram realizados estudos para analisar a contribuição 

do Brasil na oferta de energia global. O documento Special Report - The Future of the Brazilian Oil 

& Gas Industry foi elaborado pela Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG). 

A área de Biocombustíveis da Superintendência de Gás e Biocombustíveis (SGB) participou na 

elaboração do capítulo de oferta de óleos vegetais e biocombustíveis.  

 

25 Estudos sobre a Geopolítica do Petróleo  

Ao longo do ano 2015, foram desenvolvidos estudos sobre geopolítica do petróleo, com 

destaques para a mudança do marco regulatório mexicano e semelhanças com o caso brasileiro, 

além de workshop interno sobre a queda do preço de petróleo. Tais estudos reforçaram o 

conhecimento acerca das recentes mudanças que envolvem o setor de petróleo no mundo, em 

particular a situação do Oriente Médio, auxiliando, em grande medida, as projeções de preço de 

petróleo desenvolvidas no âmbito dos estudos e planos desenvolvidos na EPE. 

 

 

 

26 Plano Nacional de Energia 2050 
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Durante o ano de 2015, a EPE deu prosseguimento à elaboração do Plano Nacional de Energia 

2050 (PNE 2050). Os estudos do PNE 2050 estão sendo conduzidos e desenvolvidos pela EPE, a 

partir de diretrizes definidas pelo MME. Cabe mencionar que os estudos do Plano Nacional de 

Energia 2050 subsidiaram a elaboração do compromisso brasileiro de emissões de gases de efeito 

estufa na COP 21 realizada entre o final de novembro e início de dezembro de 2015. 

 

Neste contexto, estão em fase de atualização os estudos referentes à formulação de cenários de:  

(a) Potencial dos recursos energéticos;  

(b) Oferta de energia elétrica; 

(c) Evolução da oferta de combustíveis; 

 

Estes estudos fornecerão subsídios para a formulação da estratégia para a expansão da oferta de 

energia, com vistas ao atendimento da demanda, segundo uma perspectiva de longo prazo, 

considerando o uso integrado e sustentável dos recursos disponíveis. A divulgação dos mesmos está 

prevista para ocorrer em 2016. 

 

27 Estudos de Recursos Energéticos 

Estudos Sobre a Geração de Bioeletricidade a Partir da Cana-de-Açúcar na Entressafra - Oferta 

Emergencial 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

O estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a possibilidade de geração de energia elétrica com 

biomassa de cana-de-açúcar no período de entressafra. O estudo buscou identificar os principais 

incentivos e entraves para a expansão de geração de energia elétrica a partir de usinas 

sucroalcooleiras para o período da entressafra, já no horizonte de curto prazo. Este documento foi 

utilizado para subsidiar a elaboração do Ofício 0057/EPE/2015 (Contribuições da EPE para 

Melhoria no Atendimento ao Sistema Interligado Nacional – SIN), encaminhado ao MME.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

28 Estudos de Inventários e Bacias Hidrográficas e de Viabilidade Técnico-Econômica 

UHE 

Estudos de pré-inventário da bacia do rio Negro 

O Diagnóstico Socioambiental e dos Usos Múltiplos da Água da bacia do rio Negro foi 

concluído no exercício de 2014. No exercício de 2015, o CENSIPAM – Centro Gestor e 

Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Ministério da Defesa, disponibilizou os dados 

do Modelo Digital do Terreno de cerca de 95% da área de interesse dos Estudos de Pré-inventario 

da Bacia do Rio Negro gerados através de levantamento a Radar Interferométrico,  no âmbito do 

Projeto Cartografia da Amazônia. Neste período a EPE iniciou e desenvolveu as atividades de 

consolidação da base cartográfica com os dados disponibilizados, compreendendo elaboração e 

conclusão da geração das curvas de nível e execução parcial das atividades de edição e 

compatibilização das curvas, restituição hidrográfica e geração dos perfis de linha d’água.  

Estudos de inventário da bacia do rio Trombetas 

O Diagnóstico dos Usos Múltiplos da Água e o Diagnóstico Socioambiental da bacia do rio 

Trombetas foram concluídos, respectivamente, em abril e maio de 2015. 
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O fato de quilombolas e indígenas não concordarem com a realização dos serviços de campo, 

antes do equacionamento do conflito fundiário na bacia, seguiu dificultando a renovação da 

autorização emitida pela SEMAS/PA em 2013 e vencida em junho de 2014, trazendo incertezas 

quanto à possibilidade de realização dos Estudos de Inventário Hidrelétrico. Dessa forma, mediante 

alteração do cronograma da contratação dos Estudos Socioambientais, foi antecipada a elaboração 

de dois produtos da Avaliação Ambiental Integrada, uma vez que não apresentavam dependência de 

informações a serem produzidas pelos Estudos de Engenharia ainda não contratados, quais sejam: a 

Caracterização Socioambiental e Análise de Conflitos, e a Avaliação Ambiental Distribuída, ambos 

concluídos, respectivamente, em outubro e novembro de 2015. 

Com o objetivo de viabilizar a continuidade dos estudos, a EPE empreendeu esforços junto à 

SEMAS/PA e às comunidades locais para a renovação da autorização. Assim, em novembro de 

/2015 foram realizadas reuniões em Belém/PA, com o Secretário Estadual de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade e com a coordenadora do NUPINQ – Núcleo de Apoio aos Povos Indígenas, 

Comunidades Negras e Remanescentes de Quilombos do estado do Pará, essa última contando, 

inclusive, com a presença de representantes do Instituto de Terras do Pará - ITERPA, Instituto de 

Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio, Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia SEDEME-PA, Secretaria 

Extraordinária de Estado de Integração de Políticas Sociais – SEEIPS/PA, SEMAS/PA e da 

Procuradoria Geral do Estado do Pará. 

Na reunião realizada com a coordenadora do NUPINQ – Núcleo de Apoio aos Povos 

Indígenas, Comunidades Negras e Remanescentes de Quilombos do Estado do Pará, a EPE foi 

informada sobre o andamento do processo de regularização e titulação do Território Quilombola de 

Cachoeira Porteira, que conta com estimativa de 90 a 120 dias para consecução dos levantamentos 

cartográficos dos limites do Território e encaminhamento, à Assembleia Legislativa do Pará, do 

Projeto de Lei para desafetação de parte das florestas estaduais do Trombetas e de Faro, a fim de 

garantir a titulação das comunidades quilombolas.  

Do Secretário da SEMAS/PA, a EPE recebeu apoio para a emissão da autorização requerida, 

com reiterada advertência da necessidade de realização de reuniões com as comunidades 

tradicionais e indígenas que habitam a área das florestas estaduais, a fim de dirimir as dúvidas sobre 

o inventário hidrelétrico e sobre os levantamentos de campo, além do propósito de incorporar suas 

contribuições aos Estudos. Atendendo às orientações da SEMAS/PA, a EPE, em dezembro 2015, 

encaminhou ofício reafirmando a solicitação de renovação da autorização para realização de 

serviços de campo nas Florestas Estaduais do Trombetas e de Faro, relativos aos Estudos de 

Inventário Hidroelétrico da Bacia do Rio Trombetas. 

 

Estudo de viabilidade da UHE Castanheira 

A UHE Castanheira, localizada no rio Arinos a 120 km de sua foz no rio Juruena, tem potência 

instalada de 140 MW e reservatório a fio d'água com aproximadamente 100 km2, nos municípios de 

Juara e Novo Horizonte do Norte, no estado de Mato Grosso. A EPE possui o registro ativo junto à 

ANEEL para realizar o estudo de viabilidade (Despacho n° 1771 de 10/06/2014) e o Termo de 

Referência, emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, 

visando à elaboração do EIA/RIMA. 

O Estudo de Impacto Ambiental da usina conta com um Plano de Comunicação do qual fazem 

parte reuniões públicas e uma homepage utilizada como ferramenta de comunicação com os 

interessados no empreendimento 

Como parte do Plano de Comunicação foram realizadas, em abril de 2015 as oficinas finais do 

Diagnóstico Participativo da UHE Castanheira nos municípios de Juara, Porto dos Gaúchos, e Novo 
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Horizonte do Norte. Nesta sexta e última etapa, os participantes revisaram e fizeram 

complementações ao documento que consolida o processo do Diagnóstico Participativo que será 

distribuído aos participantes. 

Nos dias 29 e 30 de setembro de 2015 foram realizadas Reuniões de Acompanhamento do EIA 

da UHE Castanheira previstas no Plano de Comunicação da Usina nos munícipios de Porto dos 

Gaúchos, Novo Horizonte do Norte e Juara. Durante as reuniões foram apresentados os principais 

aspectos relacionados ao empreendimento, as etapas do seu processo de licenciamento ambiental, os 

fatores ambientais diagnosticados no EIA e a os impactos ambientais avaliados, assim como as 

medidas e programas propostos. Em 23 de outubro de 2015 o EIA foi protocolado na SEMA-MT. 

Ainda em 2015 foi contratado o Estudo do Componente Indígena (ECI) exigido pela Fundação 

Nacional do Índio - FUNAI para sua manifestação sobre o processo de licenciamento da usina. As 

reuniões com as comunidades indígenas e os serviços de campo estão previstos para fevereiro de 

2016. 

Como os parâmetros básicos para dimensionamento do sistema de eclusas foram informados 

pelo Ministério dos Transportes em 16/12/2014, a concepção e o detalhamento do projeto da eclusa 

foi elaborado no primeiro trimestre de 2015, o que permitiu a finalização da Etapa de 

Dimensionamento da Alternativa Selecionada e atividades de engenharia afins, em 31/03/2015.  

Após a finalização dos resultados dos estudos socioambientais e de qualidade da água, e 

disponibilização das informações para incorporação no Relatório Final do EVTE da UHE 

Castanheira, em agosto de 2015, foram iniciadas as atividades para fechar o Relatório Final.  

Esta fase dos serviços envolveu a incorporação, no Relatório Final, dos resultados finais dos 

estudos socioambientais e de qualidade da água, a realização de ajustes e adequações dos textos 

socioambientais ao contexto do Relatório, a realização de complementações e ajustes das 

informações de engenharia para o adequado entendimento do projeto, sua compatibilização com os 

resultados dos estudos socioambientais e atendimento à ANEEL, necessárias para a finalização do 

Relatório. Tendo em vista que essas atividades, desenvolvidas pela EPE e pela Contratada, 

demandaram um prazo maior que o previsto, a finalização do Relatório Final do EVTE da UHE 

Castanheira e respectiva entrega na ANEEL foi reprogramada para março de 2016. 

 

Estudo de viabilidade da UHE Bem Querer 

A UHE Bem Querer, localizada no rio Branco a 402 km de sua foz, tem potência instalada de 

650 MW e reservatório a fio d'água com aproximadamente 520 km2, nos municípios de Cantá, Boa 

Vista, Iracema, Mucajaí e Caracaraí, no estado de Roraima. A EPE possui o registro ativo junto à 

ANEEL para realizar o estudo de viabilidade (Despacho n° 4231 de 28/10/2011). 

A dificuldade no avanço das tratativas com o órgão ambiental estadual (Femarh), desde 2012, 

para emissão do Termo de Referência compatível com o processo de licenciamento prévio da usina, 

levou a EPE, em articulação com o MME, a aguardar a regulamentação da Lei Complementar nº 

140/2011 (alínea h, inciso XIV, art. 7º), que possibilitaria a condução do processo de licenciamento 

pelo IBAMA. 

Com a publicação do Decreto nº 8437/2015 que regulamentou a Lei Complementar nº 

140/2011, quanto à definição de competência federal para o licenciamento de usinas hidrelétricas 

com capacidade instalada igual ou superior a 300 MW, a EPE solicitou, ao IBAMA, em maio de 

2015, a abertura de processo de licenciamento ambiental da usina e o órgão ambiental emitiu o TR 

para realização do EIA em outubro de 2015. No entanto, o Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade – ICMBio, conforme solicitação do IBAMA, manifestou-se, em dezembro de 



 

   73 

 

2015, sobre o TR emitido. Estas considerações, assim como a sugestão da EPE, de revisão de 

alguns itens serão consolidadas em um novo Termo de Referência que deverá ser emitido pelo 

IBAMA no início de 2016. 

Em paralelo, ao longo de 2015 foi dada continuidade à realização dos estudos de engenharia 

relativos ao EVTE da usina.  

No início do ano, foi desenvolvida a etapa dos Estudos Finais do EVTE, fase em que é 

realizado o dimensionamento das obras e o detalhamento da Alternativa Selecionada. 

Em maio de 2015 foi finalizado o Relatório Final do EVTE e o Relatório do Estudo de 

Disponibilidade Hídrica considerando as diretrizes e critérios estabelecidos pela ANEEL e pela 

ANA. Estes Relatórios não contemplaram as informações dos estudos socioambientais, uma vez 

que o EIA/Rima da usina ainda não havia iniciado. 

Em julho de 2015 os estudos de engenharia foram suspensos para aguardar a conclusão dos 

estudos socioambientais, que deverão ser futuramente incorporados ao Relatório Final do EVTE. 

 

Estudo de viabilidade da UHE Prainha 

A UHE Prainha, localizada a 300 km de sua foz do Rio Aripuanã, tem potência instalada de 

796,4 MW e reservatório a fio d'água com aproximadamente 263 km², nos municípios de Apuí e 

Novo Aripuanã, Estado do Amazonas, de acordo com os Estudos de Inventário Hidrelétrico da 

Bacia do Rio Aripuanã. A EPE possui o registro ativo junto à ANEEL para realizar o estudo de 

viabilidade (Despacho n° 2143 de 27/06/2012). 

No início de 2015 foi finalizada a ampliação do mapeamento cartográfico das áreas de 

interferência com o PARNA Campos Amazônicos e da área do reservatório mais sua área de 

preservação permanente - APP. 

Em março de 2015 foi concluído o Relatório Final dos Estudos Cartográficos que subsidiará os 

Estudos de Viabilidade Técnica da UHE Prainha. 

Em dezembro de 2015 foi enviada ao MME a Nota Técnica DEA-DEE/EPE/02/2015 que 

subsidia as tratativas necessárias para o processo de licenciamento ambiental e estudos de 

viabilidade do empreendimento. 

 

29 Outros Estudos de Suporte ao Planejamento Energético 

Além dos projetos anteriormente elencados, a EPE foi demandada a contribuir em diversos 

assuntos, dos quais destacamos: 

Estudo para aferir a capacidade de suporte da bacia aérea da região de Candiota/RS.  

Os estudos foram concluídos em setembro de 2014. Em 2015, houve troca de correspondências 

entre EPE e IBAMA, visto que a EPE ainda aguarda posicionamento do IBAMA sobre o estudo.  

Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída - PROGD 

Ao longo do ano de 2015 a EPE envolveu-se ativamente em estudos para ampliação de  

incentivos à expansão da geração distribuída, reconhecendo os benefícios relacionados à redução de 

custos em transmissão e redução de perdas decorrentes da sua expansão. Nesse sentido, em 

dezembro de 2015 o MME, com apoio da EPE criou o Programa de Desenvolvimento da Geração 

Distribuída (Pro-GD), visando: “I - promover a ampliação da geração distribuída de energia 

elétrica, com base em fontes renováveis e cogeração; II - incentivar a implantação de geração 
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distribuída em: a) edificações públicas, tais como escolas, universidades e hospitais; e b) 

edificações comerciais, industriais e residenciais.” (Portaria MME n0 538/2015).  

A partir dos estudos da EPE foi possível atualizar os Valores Anuais de Referência Específicos 

(VRES) para a fonte solar fotovoltaica e para a cogeração a gás natural. O VRES define a 

remuneração paga pela distribuidora  ao gerador pela energia que ele entregar à rede de distribuição 

e sua atualização, a um patamar competitivo, aumenta a atratividade dessa oferta de energia. 

Estudos para elaboração de programa de introdução de energia solar fotovoltaica em escolas 

técnicas federais 

Ao longo do ano de 2015 a EPE envolveu-se em estudos para inserção de energia solar 

fotovoltaica em escolas técnicas federais. Tal estudo originou-se de entendimentos conjuntos entre 

o Ministério de Minas e Energia (MME) e Ministério de Educação e Cultura (MEC). 

Tais estudos visam avaliar um modelo para inserção de unidades de geração distribuída 

fotovoltaica, em conjunto com ações de eficiência energética, em instituições públicas de ensino, 

através do uso dos recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL. Com isso, 

além de utilizar um recurso disponível anualmente, o modelo proposto pretende estimular o 

desenvolvimento do mercado de geração distribuída fotovoltaica no Brasil, capacitar mão de obra 

nesse setor e reduzir as despesas públicas com eletricidade. 

Embora tal modelo tenha foco inicial em geração fotovoltaica em instituições de ensino 

federais, acredita-se que o modelo proposto possa ser aplicado com outras fontes de geração 

distribuída, em outros tipos de edificações (hospitais, aeroportos, etc.), assim como em unidades 

consumidoras de outras esferas administrativas (estadual e municipal). 

Tais estudos deverão ser objeto do grupo de trabalho definido no artigo 4º da portaria MME nº 

538/2015, que criou o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica - 

ProGD. 

Estudo sobre custo de déficit 

O MME, através da CPAMP (Comissão Permanente para Análise de Metodologias e 

Programas Computacionais do Setor Elétrico), constituiu um Grupo de Trabalho denominado GT6 - 

Determinação da Função Custo de Déficit de Energia, com o objetivo de avaliar, propor e aplicar 

metodologia para determinação do custo do déficit de energia a ser utilizado nos estudos de 

planejamento da expansão e da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN).  

Ao longo do ano de 2015, como coordenadora das atividades desse grupo de trabalho, a EPE 

esteve envolvida na supervisão de estudo contratado junto à consultoria externa, visando estabelecer 

a conceituação básica do valor econômico da energia elétrica não suprida ou custo do déficit, assim 

como, uma atualização completa do cálculo da Função Custo do Déficit a ser utilizada nos estudos 

de planejamento da expansão e da operação do SIN. A supervisão desses estudos envolveu a 

avaliação de relatórios técnicos e análise de simulações correlatas ao objeto do estudo contratado. 

Os estudos foram concluídos em dezembro de 2015. 

Elaboração de estudos para atendimento Acórdão nº 1.171/2014 – TCU – Plenário 

Em 2015, a EPE foi solicitada a elaborar estudos de planejamento decorrentes de solicitação do 

Ministério de Minas e Energia – MME, provocada por demanda do Tribunal de Contas da União – 

TCU, expressa no Acórdão nº 1.171/2014 – TCU – Plenário, reiterada no Acórdão nº 184/2015 – 

TCU – Plenário. 

Nesse sentido, foi elaborado plano de trabalho para elaboração dos estudos demandados pelo 

TCU, cujo escopo tem a mesma natureza dos estudos de longo prazo, agora em revistados para 
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elaboração do PNE 2050. Estes estudos, por sua vez, tem o objetivo de examinar diferentes 

tecnologias para produção de energia elétrica, incluindo: usinas hidroelétricas, centrais eólicas, 

geração solar, termelétricas a biomassa de cana, termoelétricas a outras biomassas, aproveitamento 

energético de resíduos agrícolas, industriais e urbanos, usinas nucleares, usinas termoelétricas a gás 

natural, usinas a carvão mineral.  Os estudos serão documentados em notas técnicas, devendo ser 

produzida uma nota técnica para cada um dos tópicos acima elencados. Serão, portanto 10 (dez) 

notas técnicas. 

Apoio à elaboração do compromisso brasileiro de emissões no âmbito das mudanças climáticas 

durante a COP21 

No segundo semestre de 2015, a EPE foi solicitada pela Presidência da República para apoiar 

no estabelecimento do compromisso brasileiro quanto à emissão de gases de efeito estufa no âmbito 

da COP 21 (Conference of Parts). O estabelecimento desse compromisso envolve o compromisso 

global de diversas áreas de atividade (indústria, agricultura, energia, uso do solo etc.), tendo ficado 

a cargo da EPE a avaliação da contribuição do setor energético para esse compromisso. Nesse 

sentido, foram realizadas diversas análises de sensibilidade a partir dos estudos do PNE 2050, 

envolvendo avaliações de metas nas áreas de eficiência energética, geração de eletricidade e 

biocombustíveis, entre outras, culminando com a divulgação da pretendida Contribuição 

Nacionalmente Determinada (iNDC, em inglês) em setembro de 2015, que serviram como base para 

a negociação climática ocorrida na reunião da COP 21 entre o final do mês de novembro de 2015 e 

início do mês de dezembro de 2015. 

Avaliações Ambientais de Áreas Sedimentares  

As Avaliações Ambientais de Áreas Sedimentares (AAAS) foram instituídas pela Portaria 

Interministerial MMA/MME nº 198 de 2012 e se constituem em instrumento que pretende nortear 

Rodadas de Licitação de Blocos Exploratórios e Licenciamento Ambiental de atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás natural. A AAAS é um processo de avaliação de uma 

determinada região do país e inclui um Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS) da mesma 

região e um Comitê Técnico de Acompanhamento (CTA) específico.  

A EPE foi designada a participar dos CTAs de Sergipe/Alagoas e Jacuípe (Portaria 

Interministerial MME/MMA 622/2014) e do Solimões (Portaria Interministerial MME/MMA 

621/2014), tendo participado, ao longo de 2015, de nove reuniões destes comitês. O objetivo das 

reuniões ao longo do ano foi elaborar os Termos de Referência (TR) para orientar a execução dos 

dois EAAS.  

Além das reuniões formais dos CTAs, em 2015 a EPE participou de benchmarking sobre 

Avaliação Ambiental Estratégica no Reino Unido e de outras discussões sobre essa metodologia 

que está sendo aplicada às AAAS. Todas essas atividades também demandaram discussões internas 

à EPE e com ANP e MME sobre premissas metodológicas e eventuais desdobramentos jurídicos e 

institucionais dos processos e resultados da AAAS.  

A execução do EAAS Solimões está a cargo da EPE, após solicitação do MME e, portanto, a 

EPE deverá realizar licitação e contratação de empresa de consultoria especializada para elaboração 

do estudo. Antes da licitação, no entanto, a EPE deverá submeter o TR que for elaborado pelo CTA 

a uma consulta pública por meio da internet. Ambos os processos (consulta pública e 

licitação/contratação) deverão ocorrer em 2016. 

Avaliação de investimentos para fins de enquadramento no REIDI 

O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI foi 

instituído pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 e regulamentado pelo Decreto n° 6.144, de 03 
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de julho de 2007, nos quais são estabelecidos incentivos para projetos de obras de infraestrutura em 

diversos setores, tais como energia, transportes e portos, mediante suspensão de exigência do 

PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre os bens, materiais de construção ou serviços desses 

projetos com o objetivo de atrair investimentos privados para o setor. 

De acordo com as Portarias MME nº 274 e 310, publicadas em 19 de agosto de 2013 e 12 de 

setembro de 2013, respectivamente, cabe à EPE avaliar a razoabilidade das estimativas dos valores 

de investimentos dos agentes interessados em aderir ao REIDI.  

Para tanto, a EPE verifica se o valor do investimento do projeto está compatível com as suas 

características técnicas, utilizando como base as informações enviadas pelos empreendedores e o 

banco de dados da EPE constituído principalmente a partir dos leilões de compra de energia 

provenientes de novos empreendimentos e referências técnicas. 

Os resultados das análises são enviados por meio de ofício para a ANEEL ou para o MME, de 

acordo com o tipo de ambiente de contratação (ACR ou ACL, respectivamente). A EPE recebeu e 

analisou 77 projetos para avaliação das estimativas dos valores de investimento, todos pertencentes 

ao ACL. A tabela abaixo apresenta o quantitativo de projetos por tipo: 

 

Tipo 

Empreendimento 

Projetos solicitantes 

de enquadramento no 

REIDI em 2015 

CGH 4 

EOL 59 

PCH 6 

UFV 4 

UTE 4 

Total 77 

 

Interferência entre empreendimentos de geração e transmissão e áreas de interesse de outros 

ministérios 

Desde 2013, o Ministério de Minas e Energia – MME tem sistematicamente solicitado 

manifestação da EPE referente à interferência entre empreendimentos de geração e transmissão, 

existentes e planejados, e áreas de interesse propostas para criação de novos projetos de 

assentamento rural - PA, unidades de conservação - UC, terras indígenas - TI e territórios 

remanescentes de quilombos - TQ. A Portaria Interministerial 02, de 19/12/2013, estabeleceu 

procedimentos relativos às consultas realizadas aos ministérios (MME, Justiça, Meio Ambiente, 

Cultura, Planejamento e Transportes) pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA no 

âmbito dos processos administrativos de aquisição e desapropriação de imóveis rurais para os fins 

de reforma agrária. Com essa Portaria promoveu-se a articulação entre os ministérios assegurando 

uma maior integração entre a política de reforma agrária e as demais políticas setoriais do Governo 

Federal. Os ministérios mencionados na Portaria consultam os seus órgãos e entidades vinculadas, 

sendo responsáveis por consolidar as manifestações e encaminhá-las ao MDA, num prazo de 

sessenta dias. Em 2015, a EPE recebeu do MME solicitação de análise de quatro áreas para TQ, 105 

PA e cinco UC. Para a avaliação, a EPE considera a base de informações sobre os estudos e projetos 
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elétricos, incluindo seus estudos de Inventário Hidrelétrico, Viabilidade e Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA); projetos integrantes dos Planos Decenais de Expansão de Energia (PDE); 

empreendimentos vencedores dos Leilões de Energia Nova (A-5, A-3, outros); e estudos de 

transmissão (R1 e R3). Ainda, são consultadas bases externas, principalmente Sigel/Aneel e 

Sindat/ONS, além de inspeção visual de imagens de satélite disponíveis no software Google Earth 

Pro e outras de sensoriamento remoto. Como resultado, foram gerados informativos técnicos 

contendo tabela e/ou mapas identificando e classificando as áreas de interesse em duas categorias: 

áreas com sobreposição ou conflito com empreendimentos de transmissão e geração de energia 

elétrica; e áreas onde não foram constatados óbices. 

 

Análise de alteração de características técnicas de empreendimentos de geração (pós-leilão) 

Esta atividade tem por objetivo avaliar as implicações de alterações das características técnicas 

de empreendimentos já leiloados, frente aos montantes contratados, de forma a subsidiar ao órgão 

regulador e ao poder concedente na decisão de aprovação ou não das referidas alterações.  

A EPE participou ativamente na especificação e validação do ACATI - Sistema de Alteração de 

Características Técnicas Integradas (ACR), desenvolvido pela ANEEL.  Este sistema permite uma 

avaliação mais dinâmica e integrada dos processos de alteração de características técnicas entre as 

instituições envolvidas (MME, ANEEL e EPE). 

Durante o ano de 2015 foram realizadas análises de mais de 120 empreendimentos, entre 

parques eólicos, UTE a biomassa, UTE a carvão e UTE a óleo combustível. 

 

Revisão extraordinária de garantia física de energia de usinas hidrelétricas 

Esta atividade tem por objetivo recalcular a garantia física de energia de empreendimentos 

hidrelétricos já contratados com garantia física publicada em função da ocorrência de alteração de 

características técnicas ou de fato julgado relevante pelo poder concedente a pedido ou não do 

empreendedor.  

A metodologia  para o recálculo é aquela constante da Portaria MME, 861 de 18 de outubro de 

2010 e utiliza dados e parâmetros homologados pela ANEEL. 

No ano de 2015 foi realizado o recálculo da garantia física de energia dos seguintes 

empreendimentos hidrelétricos: Capivara, Rosana, Taquaruçu, Ponte de Pedra e Curuá-Una. 

 

Revisão ordinária de garantia física de energia de UHE despachadas centralizadamente 

A Portaria MME nº 681, de 30 de dezembro de 2014 constituiu um grupo de trabalho com 

ampla participação de órgãos e entidades vinculadas ao MME, de agências reguladoras do Poder 

Executivo e de instituições representativas do Setor Elétrico. Este grupo de trabalho, que teve 

participação do MME, CEPEL e EPE em todas as suas etapas realizou ao longo de 2015 

aproximadamente 25 reuniões técnicas e 4 reuniões com ampla representação dos agentes 

envolvidos. 

Durante essas reuniões, com periodicidade média de 15 dias, foram debatidos diversos temas 

associados a esta revisão: dados cadastrais das usinas, restrições operativas, séries de vazões, usos 

consuntivos, índices de indisponibilidade, representação do mercado e das pequenas usinas, 

modelos computacionais e benefício indireto. Ficando a cargo das 3 principais instituições o 

desenvolvimento dos estudos necessários para subsidiar todas as decisões. 
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Ao final do processo o MME publicou a Portaria nº 544, de 17 de dezembro de 2015, que 

divulgou para Consulta Pública o Relatório “Revisão Ordinária de Garantia Física das Usinas 

Hidrelétricas – UHEs”. 

Definição das Garantias Físicas de potência das usinas despachadas centralizadamente 

Ao longo do ano de 2015 foram feitas reuniões para discutir os estudos necessários para a 

definição das garantias físicas de potência das usinas despachadas centralizadamente. A EPE teve 

efetiva participação na elaboração dos estudos que subsidiaram a decisão do grupo formado por 

MME, Cepel, EPE, ANEEL, ONS e CCEE.  

Os trabalhos desenvolvidos culminaram na elaboração do relatório “Metodologia de Cálculo de 

Garantia Física de Potência de Usinas Hidrelétricas Despachadas Centralizadamente”, divulgado 

para consulta pública pela Portaria MME nº 515, de 10 de novembro de 2015. Esse estudo terá 

continuidade no ano de 2016, para o qual será montado um cronograma de trabalho conjunto. 

Validações do modelo SUISHI e NEWAVE 

Com o objetivo de desenvolver e validar as funcionalidades necessárias para a aplicação da 

revisão ordinária de garantias físicas de energia e para a definição das garantias físicas de potência 

das usinas hidrelétricas despachadas centralizadas, o Grupo de Trabalho 7 da CPAMP, responsável 

pelo aprimoramento dos modelos computacionais, realizou 15 reuniões durante o ano de 2015, das 

quais o tema validação do modelo SUISHI foi constantemente abordado. 

O grupo em questão é formado por técnicos do CEPEL, MME, EPE, ONS, ANEEL e CEEE, 

sendo que no processo em tela foram discutidos os recentes aprimoramentos para os modos de 

simulação para cálculo de energia firme e hidrotérmico. A participação da EPE foi bastante efetiva, 

ficando responsável por cerca de 30% a 40% dos testes desenvolvidos pelo grupo.  

Em cada processo de validação foi elaborado um relatório, sendo posteriormente submetido à 

CPAMP. Esta comissão aprovou o uso do modo de simulação para cálculo de energia firme para 

estudos de planejamento da expansão em agosto de 2015 e, posteriormente, passando o modelo 

SUISHI a estar apto para ser usado. 

Ao longo dos anos de 2014 e 2015, a EPE teve importante participação nas discussões 

metodológicas relacionados ao modelo NEWAVE, onde merece destaque a implementação no 

modelo dos REEs (Reservatórios Equivalentes de Energia). 

Empreendimentos de geração e transmissão em áreas de interesse de outros ministérios 

Desde 2013, o MME tem sistematicamente solicitado manifestação da EPE referente à 

interferência entre empreendimentos de geração e transmissão, existentes e planejados, e áreas de 

interesse propostas para criação de novos projetos de assentamento rural - PA, unidades de 

conservação - UC, terras indígenas - TI e territórios remanescentes de quilombos – TQ.  

A Portaria Interministerial 02, de 19/12/2013, estabeleceu procedimentos relativos às consultas 

realizadas aos ministérios (Minas e Energia, Justiça, Meio Ambiente, Cultura, Planejamento e 

Transportes) pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA no âmbito dos processos 

administrativos de aquisição e desapropriação de imóveis rurais para os fins de reforma agrária. 

Com essa Portaria promoveu-se a articulação entre os ministérios assegurando uma maior 

integração entre a política de reforma agrária e as demais políticas setoriais do Governo Federal. Os 

ministérios mencionados na Portaria consultam os seus órgãos e entidades vinculadas, sendo 

responsáveis por consolidar as manifestações e encaminhá-las ao MDA, num prazo de sessenta 

dias.  
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Em 2015, a EPE recebeu do MME solicitação de análise de quatro áreas para TQ, 105 PA e 

cinco UC. Para a avaliação, a EPE considera a base de informações sobre os estudos e projetos 

elétricos, incluindo seus estudos de Inventário Hidrelétrico, Viabilidade e Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA); projetos integrantes dos Planos Decenais de Expansão de Energia (PDE); 

empreendimentos vencedores dos Leilões de Energia Nova (A-5, A-3, outros); e estudos de 

transmissão (R1 e R3). Ainda, são consultadas bases externas, principalmente Sigel/Aneel e 

Sindat/ONS, além de inspeção visual de imagens de satélite disponíveis no software Google Earth 

Pro e outras de sensoriamento remoto.  

Como resultado, foram gerados informativos técnicos contendo tabela e/ou mapas identificando 

e classificando as áreas de interesse em duas categorias: áreas com sobreposição ou conflito com 

empreendimentos de transmissão e geração de energia elétrica; e áreas onde não foram constatados 

óbices. 

Revisões Ordinária e Extraordinárias de Garantia Física de Energia de Usinas Hidrelétricas 

No ano de 2015 foi realizada a revisão extraordinária de garantia física das seguintes usinas 

hidroelétricas: Capivara, Rosana, Taquaruçu, Ponte de Pedra e Curuá-Una, seguindo a metodologia 

estabelecida na Portaria MME nº 861/2010. Os estudos técnicos deste processo foram 

documentados na nota técnica EPE-DEE-RE-084/2015-r0, culminando com a publicação, pelo 

MME, da Portaria SPDE nº 156, de 13 de maio de 2015.  

Cabe ainda ressaltar o grande envolvimento da EPE nos estudos de Revisão Ordinária de 

Garantia Física de Usinas Hidrelétricas que deram origem ao relatório "Revisão Ordinária de 

Garantia Física de Energia das Usinas Hidrelétricas – UHEs", de 10 de dezembro de 2015, 

elaborado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e 

Energia, pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL e pela Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE e na publicação da Portaria MME Nº 544, de 17 de novembro de 2015. 

Análises energéticas sobre as capacidades de intercâmbio para escoamento de energia elétrica 

entre as regiões do SIN 

A expansão do sistema eletro-energético é realizada através da indicação de um conjunto de 

obras de geração de energia e de interligações entre regiões, distribuídos ao longo do tempo, para o 

atendimento a uma determinada projeção de carga de energia elétrica. 

A diversidade de fontes de geração de energia elétrica de que dispõe o Sistema Interligado 

Nacional – SIN e suas diferentes disponibilidades operativas ao longo do horizonte de planejamento 

da expansão da oferta de energia possibilita a eleição de variadas configurações de despacho do 

parque gerador para o atendimento a demanda. 

Na Nota Técnica EPE-DEE-RE-146/2015-r0 foi atualizado o estudo inicialmente apresentado 

na Nota Técnica EPE-DEE-RE-140/2014-r0, passando a utilizar como referência a configuração 

hidrotérmica do PDE 2024. Nesse estudo, buscou-se avaliar a composição de um cenário favorável 

de oferta de energia nas regiões Norte e Nordeste do país e, por conseguinte, a alocação do 

montante excedente nas regiões Sudeste e Sul. Destarte, é possível aferir a necessidade de expansão 

da capacidade de transmissão de energia das interligações que promovem o transporte da energia 

entre as regiões exportadoras e importadoras para o caso de ocorrer o cenário extremo proposto. 

Também é analisada uma condição desfavorável de oferta de energia nas regiões Norte e Nordeste, 

de modo a avaliar a necessidade de ampliação da capacidade de importação de energia por estas 

regiões. 

Esta análise tem por objetivo subsidiar a avaliação das alternativas de expansão da 

infraestrutura de transmissão para atendimento dos fluxos energéticos verificados, onde serão feitas 

as estimativas dos investimentos, bem como incorporados os estudos de viabilidade técnico-
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econômica associados a cada concepção de expansão da rede de transmissão, de modo a garantir a 

adequada alocação destes excedentes exportáveis de energia entre as regiões do SIN. 

 

30 AÇÕES INSTITUCIONAIS 

Projeto EPE - IBGE: Curso de Desenvolvimento de Habilidades em Pesquisa 

Dando continuidade a uma parceria entre EPE e o IBGE, iniciada em 2013, a EPE colaborou na 

condução da finalização do relatório da pesquisa sobre a transferência do transporte individual para 

o transporte coletivo, no âmbito da 28ª Edição do Curso de Desenvolvimento de Habilidades em 

Pesquisa - CDHP 28. Além disso, houve a manutenção das tratativas para inserção da pesquisa na 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD contínua. 

Projeto META  

O Projeto META constitui-se em um projeto de assistência técnica aos setores de energia e 

mineral, financiado por empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD), e coordenação geral do MME, responsável pelos repasses de recursos no âmbito do 

projeto. 

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). 

No que diz respeito à EPE, os recursos do Projeto META estão orçados em R$ 8.439.518,00 

(Fases 1 e 2) e destinam-se à contratação dos serviços técnicos especializados abaixo relacionados: 

 

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 referente 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. 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. 

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. 

No ano de 2014, o estudo referente à “Pesquisa do Consumo de Energia no Setor de Serviços” 

foi contratado, tendo sido desenvolvido e concluído em 2015. Os produtos elaborados no âmbito 

desse contrato estão sendo internalizados nos processos internos da SEE/DEA, encontrando-se em 

andamento o aperfeiçoamento de modelos de projeção de demanda de energia no setor de serviços 

no Brasil, bem como para elaboração de Nota Técnica referente aos estudos a serem 

disponibilizados para a sociedade.  

Quanto aos estudos referentes à “Análise da Eficiência Energética em Segmentos Industriais 

Selecionados” e “Avaliação do Mercado Potencial de Gás Natural na Indústria Brasileira” tiveram 
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seu processo de licitação, baseado em qualidade e custo, suspenso em 2014 em função de 

manifestação tardia do Banco Mundial quanto aos critérios adotados na seleção da lista curta das 

empresas para participar das etapas subsequentes do processo licitatório (a despeito de ter ocorrido 

consulta prévia pela EPE quanto a esses critérios). Devido a esse fato, durante o restante do ano, as 

equipes da EPE, MME e Banco Mundial promoveram discussões adicionais de modo a obter 

convergência dos critérios a serem adotados nesse processo licitatório, tendo sido o mesmo 

retomado em meados de 2015, conforme previsão inicialmente realizada. 

Após a publicação desses critérios, a sequência do processo observou a análise das 

manifestações de interesse para ambos os estudos para formação da lista curta de empresas. Diante 

da complexidade de um processo de seleção baseado em qualidade e custo, ao longo de 2015, 

ocorreram diversas interações entre a EPE, MME e Banco Mundial para que a lista curta fosse 

formada. Atualmente, encontra-se aberto o prazo para recebimento de propostas técnicas para 

elaboração dos estudos referentes à “Análise da Eficiência Energética em Segmentos Industriais 

Selecionados”, sendo previsto na sequencia a análise dessas propostas e a definição da 

empresa/consórcio vencedor, ainda no primeiro semestre de 2016. O estudo “Avaliação do Mercado 

Potencial de Gás Natural na Indústria Brasileira” está em fase de obtenção de não objeção do Banco 

Mundial, sendo previsto que a etapa de recebimento e análise das propostas técnicas das empresas 

que compõe a lista curta desse estudo ocorra no segundo semestre de 2016. 

 

Acordo de Cooperação Técnica com Alemanha  

Durante o ano de 2015, a EPE deu continuidade à função de coordenação técnica do Programa 

de Energias Renováveis e Eficiência Energética, voltado ao desenvolvimento de ações de eficiência 

energética, à implantação de projetos de inovação tecnológica, uso de fontes renováveis para a 

geração de energia elétrica e apoio às ações de concessionárias em sistemas isolados, além de outros 

temas de interesse.  

No tocante à eficiência energética, a EPE desenvolveu a primeira etapa da elaboração do Portal 

de Eficiência Energética, concluindo o projeto conceitual deste portal, incluindo a definição do “lay 

out” do mesmo, conteúdos técnicos a serem desenvolvidos e materiais de divulgação associados. 

Para esse desenvolvimento, a EPE contou-se com o apoio de consultoria especializada no tema. 

Com recursos oriundos do Acordo, em 2014 foi contratado à UFRGS o trabalho “Descrição e 

caracterização dos fenômenos atmosféricos mais frequentes no território brasileiro” que busca 

caracterizar os fenômenos atmosféricos que afetam simultaneamente os regimes de chuva e de 

vento no Brasil, relevante para a inferência de correlações de longo prazo entre as afluências 

hídricas e a disponibilidade energética dos ventos. Esse trabalho foi concluído em 2015.  

Também em 2015 foi elaborado o guia “Instalação de Estações Anemométricas – Boas 

Práticas”, que mostra os cuidados necessários à instalação segura e tecnicamente adequada de 

estações de medição de variáveis de interesse para a geração de energia elétrica de fonte eólica. 

Finalmente, a partir da base de medições anemométricas AMA, foi elaborado trabalho de 

identificação dos defeitos mais frequentes dos instrumentos de medição das estações anemométricas 

do sistema AMA. 

 



 

   82 

 

31 CONTEXTO CORPORATIVO 

Gestão Corporativa 

A EPE, por sua natureza estratégica, desenvolve atividades predominantemente pautadas no 

capital intelectual, devendo, portanto, por meio de um corpo técnico de alta qualificação, garantir, 

na prestação de seus serviços, as bases teóricas necessárias ao desenvolvimento do setor energético 

brasileiro. 

Conta com um quadro autorizado pelo DEST/MP de 331 empregados (325 providos até 

31/12/2015), composto por concursados regidos pelo Plano de Cargos e Salários - PCS (302), 

cedidos (10) e ocupantes de Cargos Comissionados contratados por livre provimento e exoneração 

(15), dos quais dois são empregados regidos pelo Plano de Cargos e Salários, totalizando 325 

empregados. 

Desse total, 68 empregados estão alocados na Diretoria de Gestão Corporativa - DGC atuando 

nas áreas de tecnologia da informação e comunicações, orçamentária, financeira e contábil, e 

recursos logísticos que abrange atividades de administração geral, contratação de bens e serviços, 

administração de recursos humanos, capacitação e folha de pagamentos. 

Durante as negociações do ACT 205/2016, os empregados deflagraram paralisação por 33 dias 

(outubro e novembro) implicando severas restrições ao desenvolvimento das atividades de logística 

e manutenção da infraestrutura da empresa, o que implicou o adiamento ou o cancelamento de 

diversas contratações, o cancelamento de ações de capacitação e atrasos no cumprimento de prazos 

de disponibilização de produtos das áreas finalísticas previstos no planejamento estratégico da 

empresa. No período de paralisação as atividades foram mantidas apenas com o pessoal detentor de 

cargos e funções comissionadas. 

O ano de 2015, mais uma vez, foi um ano de superação de dificuldades, notadamente 

orçamentárias, para garantir a continuidade e a qualidade das atividades necessárias ao provimento 

da infraestrutura física e de serviços da Empresa: 

a) Na área de Infraestrutura Computacional e de Comunicações, foi implantado o ambiente 

corporativo de Gerenciamento de Projetos (EPM). Foi ampliado o sistema de armazenamento da 

EPE, adicionando-se os equipamentos recebidos em doação do Banco Central. Foi implantada nova 

versão do portal de GIS – Geographic Information System em ambiente de Homologação, para a 

criação do GIS empresarial. Foi viabilizada a compra de novos computadores desktop, a ampliação 

de memórias dos desktops existentes, bem como a ampliação de memórias de servidores, visando 

ao fortalecimento do ambiente de servidores virtuais. Foi reformado o ambiente de Servidor de 

Banco de Dados, atualizando a versão do Gerenciador e implantando os serviços de BI (Business 

Intelligence); 

  

b) Na área de Desenvolvimento de Sistemas, foram executados vários projetos visando o 

aumento da eficiência das áreas finalísticas da EPE. Na área de Planejamento da Geração foi 

iniciado o desenvolvimento de um sistema de manutenção da base de dados de informações de 

usinas hidrelétricas utilizadas nos estudos de planejamento do setor. Na área de transmissão de 

energia, foi entregue a primeira fase do novo sistema SGET – Sistema de Expansão da 

Transmissão, que realiza simulações orçamentárias e emite relatórios dos empreendimentos que 

deverão fazer parte da expansão da transmissão, através da participação nos leilões. Foi incorporado 

ao Sistema AEGE - Acompanhamento dos Empreendimentos Geradores de Energia - o 

cadastramento de empreendimentos que utilizam novas fontes de energia, para a sua adequação ao 

processo de habilitação técnica dos leilões. Também foram incorporadas ao Sistema AMA 

(Acompanhamento de Medições Anemométricas), que apoia a análise das medições anemométricas 
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de 500 parques eólicos, novas funcionalidades que tornam o processo de análise dos dados mais 

eficiente. Foi iniciado o projeto de desenvolvimento de um sistema de manutenção de usinas 

térmicas de biomassa de bagaço de cana de açúcar que têm uma participação cada vez maior na 

matriz energética brasileira, tanto numericamente, quanto na adoção de práticas sustentáveis no 

setor de energia elétrica. Após o sucesso na implantação do primeiro módulo, foi iniciado o 

segundo módulo do projeto para sistematizar a previsão de consumo de combustíveis para os planos 

decenais - Sistema de Movimentação de Derivados de Petróleo (SMDP).  Está em curso a revisão 

de processos internos de solicitação e arquitetura de desenvolvimento de sistemas, visando uma 

maior eficiência da área no atendimento das demandas da empresa.  Foi contratado e iniciado o 

projeto de reformulação do site da EPE na Internet. 

c) Projeto CEDOC- Centro de Documentação da EPE  

O Projeto CEDOC integrou o Planejamento Estratégico da EPE, no ciclo 2012-2015, e tem por 

objetivo o desenvolvimento e a implantação de metodologia de gestão de processos e gestão 

documental na empresa, com vistas aumentar a eficiência dos processos de negócio, em harmonia 

com as orientações dos órgãos de controle. O denominado projeto CEDOC foi estruturado em três 

frentes:  

 elaboração e implantação do Sistema Normativo; 

 implantação da plataforma de Gestão de Processos; e 

 criação e implantação da plataforma de Gestão Documental e operação do Centro de 

Documentação. 

 

c.1) Sistema Normativo - o contrato de consultoria desse projeto encerrou em dezembro de 

2014, mas a equipe coordenadora do projeto deu continuidade ao projeto, com o conhecimento 

adquirido. No ano de 2015, foi desenvolvido espaço centralizado na Intranet para divulgação da 

Estrutura Normativa da EPE e dos instrumentos normativos aprovados; elaboração e aprovação da 

Norma de Capacitação e o desenvolvimento de normas relacionadas a pessoal, administração geral, 

licitação e contratos que se encontram em fase de revisão pelas áreas responsáveis.  

c.2) Gestão Documental – esse projeto contempla a elaboração do Modelo de Gestão 

Documental e desenvolvimento da plataforma, tratamento do acervo documental e operação do 

Protocolo. Em março de 2015, as empresas contratadas interromperam as suas atividades, 

obrigando a EPE a alocar, de forma emergencial, pessoal próprio e sem qualquer treinamento para 

manter, mesmo que de forma precária, o atendimento às demandas do protocolo da Empresa. A 

impossibilidade de solução das não conformidades identificadas levou a EPE a rescindir 

unilateralmente o contrato firmado com o Consórcio DOCUMENTAR/BHS a partir de 30/04/2015 

e aplicar as penalidades devidas. Não obstante, no decorrer de 2015 foi iniciada, ainda de forma 

precária, a autuação de processos administrativos convencionais relacionados a pagamento, 

aplicação de penalidades, licitação, sindicância, prestação de contas e processo administrativo 

disciplinar. Como alternativa ao sistema em desenvolvimento, e buscando evitar solução de 

continuidade, a EPE 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 e vem desenvolvendo tratativas junto ao MP para sua implantação na 

Empresa. A continuidade de gestão documental, diante de tal contexto, deverá ser repensada e 

contemplada no próximo ciclo de planejamento estratégico. 
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c.3) Gestão de Processos - O Projeto Gestão de Processos é um projeto de longo prazo e que 

necessariamente estabelece novas rotinas de trabalho melhorando de forma contínua os processos 

de trabalho. Nesse sentido, o aprendizado adquirido e acumulado pela equipe coordenadora durante 

a execução do contrato de consultoria permitirá refletir sobre as possibilidades de redefinição do 

projeto, com estabelecimento de metas possíveis em um cenário de curto, médio e longo prazo. A 

natureza do projeto implica importantes mudanças institucionais e amadurecimento organizacional 

que deverão ser consideradas para, de forma efetiva, implantar a gestão de processos na EPE, 

realizar atividades padronizadas e orientadas, garantir a transparência institucional, apropriar 

conhecimento e disseminar informações. Mesmo não possuindo uma macrovisão adequada às 

necessidades da EPE, a Empresa identificou processos que deveriam ser mapeados com o objetivo 

de registrar o desenvolvimento das atividades, identificar os gargalos e indicar possíveis ações de 

melhorias. Ao longo de 2015, os processos de Processar/Reprocessar Folha de Pagamento, 

Conceder Habilitação Técnica de Projetos para Leilões e Elaborar o Plano Decenal de Expansão de 

Energia (PDE) foram mapeados. Continua em andamento o mapeamento do processo de 

Contratação de Bens, Serviços e Obras, o qual contempla também a Gestão e Fiscalização de 

Contratos; 

 

d) Plano de Cargos e Salários - A EPE realizou estudos baseados em benchmarking com cinco 

empresas estatais e uma autarquia, promoveu discussões internas, além de reuniões com o 

Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST) do Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão - MP para definição das diretrizes a serem observadas no 

desenvolvimento do plano. Como resultado, identificou-se a necessidade de elaboração de um novo 

plano de cargos e salários, cuja conclusão está prevista para o exercício de 2016, e não apenas a 

revisão do plano vigente, conforme previsto inicialmente; 

 

e) Constituição de Comitês Internos - para cumprimento das políticas internas de gestão, a 

Diretoria Executiva constituiu comitês internos de apoio e assessoramento nas áreas de 

Planejamento Estratégico, Capacitação, Tecnologia da Informação, Segurança da Informação e 

Comissão de Ética. São colegiados permanentes compostos por representantes de cada Diretoria. 

 

f) Plano de Previdência Complementar - administrado pela Fundação Eletrobrás de 

Previdência Complementar – ELETROS, ao completar seis anos de sua implantação, conta com 268 

participantes vinculados, ou seja, 82,71% dos 324 elegíveis, além de 35 autopatrocinados.  O Plano 

EPE/Eletros teve um incremento de 21,25% em seu patrimônio, que em dezembro de 2014 era de 

R$ 39,4 milhões e ao final de 2015 passou a ser de R$ 47,8 milhões. 

 

g) Capacitação - a EPE conta com um Comitê de Capacitação formado por representantes de 

todas as áreas da Empresa, que dentre outras competências, contribui de forma integradora na 

formulação de diretrizes, análise e proposição das ações de capacitação a serem executadas no 

exercício, possibilitando, assim, a adoção de estratégias com abrangência institucional. Em 2015, 

foi concluído o Programa Corporativo de Gerenciamento de Projetos, estabelecido no Planejamento 

Estratégico 2012-2015 da Empresa, e realizadas as ações voltadas para o treinamento e 

desenvolvimento dos empregados. Foram viabilizados 127 eventos, que contemplaram 335 

empregados, totalizando 1.607 participações gerando um total de 15.578,7 horas de capacitação, 

com investimentos da ordem de R$ 322.141,77.   
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h) Execução Orçamentária e Gestão Financeira -  A EPE teve seu orçamento aprovado pela Lei 

Orçamentária Anual – LOA nº 13.155, de 20 de Abril de 2015, com valor final para o exercício de 

2015 na ordem R$ 119 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 22% em 

relação ao ano anterior.  

 

Com a edição do Decreto 8.496 e pela Portaria nº 12, de 03/08/2015, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, foi imposto a EPE um contingenciamento de 18% em suas 

despesas discricionárias e de 34,5% nas ações do PAC.   

Por meio da Portaria nº 26 de 26/11/2015, houve transferência de limite de empenho de PAC, 

no valor de R$ 4.000.000 para despesas correntes com objetivo de pagamento de dividendos 

devidos pela EPE. Além disso, houve transferência de R$ 1.000.000 de limite de empenho de PAC 

da EPE para a ANP. 

 

 

 
 

Além das movimentações citadas anteriormente, foram devolvidos ao MME no encerramento 

do exercício R$ 25.000 de limite de empenho de investimento e R$ 304.505 de limite de empenho 

de PAC. 

 Do total executado (R$ 97.269 mil – 93 % do limite autorizado), 70% foram utilizados para 

custear despesas de pessoal e benefícios, 24% para despesas de custeio e 5% para atividades 

relacionadas a empreendimentos do PAC. Das despesas de custeio executadas, 35% (R$ 8,1 

milhão) foram empenhados para pagamento de dividendos. 

As atividades relacionadas ao Plano de Aceleração do Crescimento – PAC visam à realização 

de estudos para conhecimento do potencial hidrelétrico de bacias hidrográficas, estudos de 

viabilidade técnica e econômica de empreendimentos novos visando ampliação da capacidade de 

geração de energia elétrica, expansão ou ampliação da malha de gasodutos nacionais e expansão do 

sistema de transmissão de energia elétrica. Seus recursos orçamentários totais liberados somaram 

R$ 5.595 mil, tendo sido empenhado 94% e liquidado 74% desse valor: 

LOA + CRÉDITOS
LIMITE DEFINIDO 

(Decreto 8.496)

LIMITE DISPONIBILIZADO ATÉ 

31/12/2015

Despesas Correntes 29.135.808 19.916.602 23.916.602

Investimentos 235.391 194.362 194.362

PAC (Custeio/Investimentos) 16.180.000 10.595.294 5.595.294
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Em 2015 houve a inscrição de R$ 8.057 mil em restos a pagar, esse valor representa 55% do 

valor registrado no ano anterior. Dos valores inscritos, aproximadamente 47% foram inscritos como 

restos a pagar processados e o restante em restos a pagar não processado. Além disso, 48% do valor 

total de restos a pagar se referiam a despesas de pessoal e benefícios relativos ao mês de dezembro, 

cuja liquidação ocorreu em janeiro de 2016. 

A EPE apresentou no exercício de 2015 um Lucro de R$ 2.234.110 (2014 R$ 11.819.83). O 

referido resultado decorre principalmente de subsídios recebidos para quitação do passivo com 

dividendos (R$ 8.777.270) e para quitação de despesas apropriadas ao resultado em 2015.  
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4. GOVERNANÇA 

 

4.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO  

 

A EPE é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva e 

conta ainda com um Conselho Fiscal. 

 

O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da empresa competindo-lhe 

as atribuições estabelecidas no art. 10 do Estatuto Social. À Diretoria Executiva compete, em 

regime de colegiado, entre outras, aprovar as normas de operação e administração, submeter ao 

Conselho de Administração a proposta orçamentária, bem como as normas gerais de administração 

de pessoal, a proposta de estrutura organizacional e o seu regimento interno; proposta de aquisição e 

alienação de bens imóveis e valores mobiliários; elaborar as demonstrações financeiras; e autorizar 

a realização de acordos, contratos e convênios que constituam ônus, obrigações ou compromissos 

para a EPE. 

 

As atribuições de auditoria da qualidade dos procedimentos processuais internos e de 

controle da gestão competem, conforme definido no Estatuto da EPE, à Auditoria Interna que, no 

decorrer do exercício, deve realizar exames e análises dos atos e fatos praticados pelos condutores 

dos processos relacionados às atividades da Empresa, considerando, sempre, os aspectos de 

eficiência, eficácia, economicidade e efetividade quanto à utilização dos recursos. 

 

 

4.2 INFORMAÇÕES SOBRE OS DIRIGENTES E COLEGIADOS 
 

 A EPE é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia e, conforme o 

seu Estatuto Social (Anexo III do Decreto nº 5.184 de 16 de agosto de 2004) no seu CAPÍTULO V, 

que trata da ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, fica determinado, em seu Art. 7º, que a EPE 

será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva, sendo que: 

“Os órgãos da administração serão integrados por brasileiros residentes no País, dotados de notórios 

conhecimentos e experiência, idoneidade moral e reputação ilibada”, conforme determinado no Art. 

8º. 

 A nomeação dos membros da Diretoria Executiva da EPE é feita pelo Presidente da 

República, mediante indicação do Ministro de Estado de Minas e Energia, conforme Art. 13, da 

Seção II, do mesmo Estatuto Social. 

 

 A Diretoria Executiva da EPE é formada pelo seu Presidente e por quatro Diretores. Já o 

Conselho de Administração, órgão de orientação superior da EPE,  é constituído por seis membros 

representantes do Poder Executivo: o Presidente da EPE; um conselheiro indicado pelo Ministro de 

Estado da Fazenda; um conselheiro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento 

e Gestão; e três conselheiros indicados pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, sendo um deles 

o Presidente do Conselho de Administração. 

 
 Quanto aos papeis e funcionamento dos colegiados, a competência do Conselho de 

Administração está prevista no Art. 10 e as atribuições da Diretoria Executiva constam do Art. 14, 

ambos do Estatuto Social: 
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“Art. 10. Compete ao Conselho de Administração: 

“I - examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EPE, políticas gerais e programas de 

atuação a longo prazo, inclusive políticas de contratação e aquisição de bens e serviços e de 

pessoal; 

II - pronunciar-se previamente à decisão do Ministro de Estado de Minas e Energia, sobre as 

seguintes matérias: 

a) regulamento de licitação e contratação de obras, bens, serviços, compras e alienações 

de interesse da EPE; 

b) balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, autorizando a criação de 

reservas e opinando sobre a destinação dos resultados, nos termos da legislação vigente e 

deste Estatuto; e 

c) relatório de administração e contas dos administradores; 

III - pronunciar-se previamente à decisão do Ministro de Estado da Fazenda, sobre as seguintes 

matérias, conforme legislação pertinente: 

a) destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos; 

b) alterações do capital social; e 

c) emissão de quaisquer títulos ou valores mobiliários, no País ou no exterior; 

IV - pronunciar-se previamente à decisão do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Gestão sobre as seguintes matérias: 

a) regulamento de pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime disciplinar 

e as normas sobre apuração de responsabilidade; 

b) quadro de pessoal, com a indicação do total de empregados e os números de empregos 

providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e 31 de 

dezembro de cada ano; 

c) plano de cargos e salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que 

componham a retribuição aos empregados; 

V - orientar sobre as ações da EPE, em harmonia com a política energética do Governo 

Federal; 

VI - definir, mediante proposta do Presidente da EPE, as áreas de atuação dos Diretores, bem 

como as respectivas competências; 

VII - aprovar a estrutura organizacional interna da EPE proposta pela Diretoria Executiva; 

VIII - aprovar previamente operações de crédito referentes a empréstimos internos e externos 

para financiamento das atividades da EPE; 

IX - aprovar a celebração de contratos e convênios cujos valores excedam a R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil reais); 

X - aprovar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários; 

XI - aprovar a proposta orçamentária global de recursos e dispêndios e acompanhar a sua 

execução; 

XII - apreciar os relatórios anuais de auditoria e as informações sobre os resultados da ação da 

EPE, bem como sobre os principais projetos por ela desenvolvidos; 

XIII - aprovar os planos anuais de atividades de auditoria interna; 

XIV - aprovar propostas orçamentárias para os planos anuais e plurianuais da EPE; 

XV - elaborar parecer relativo à prestação de contas do exercício findo e aprovar planos de 

aplicação de eventuais saldos; 

XVI - manifestar-se sobre as propostas de remuneração dos integrantes da Diretoria Executiva 

da EPE; 

XVII - deliberar sobre as propostas de alterações do Estatuto Social da EPE encaminhadas por 

sua Diretoria Executiva; 

XVIII - designar o chefe da auditoria interna, por proposta do Presidente da EPE; 

XIX - homologar a escolha de auditores independentes; 

XX - aprovar as normas disciplinadoras das contratações de pessoal técnico especializado, por 

prazo determinado; 

XXI - decidir sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria; 
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XXII - aprovar as normas disciplinares de planejamento, de organização e de controle dos 

serviços e o regimento interno da EPE; 

XXIII - disciplinar a concessão de férias aos membros da Diretoria Executiva, inclusive no que 

se refere à conversão em espécie, observada a legislação vigente e vedado o pagamento em 

dobro da remuneração relativa a férias não gozadas; 

XXIV - conceder licença aos membros da Diretoria Executiva, exceto ao Presidente; 

XXV - referendar o ato do Presidente da EPE de que trata o inciso IV do art. 16; e 

XXVI - praticar os demais atos inerentes às suas atribuições.” 

 

 

 

“Art. 14. Compete à Diretoria Executiva da EPE, em regime de colegiado: 

“I - aprovar, para encaminhamento ao Conselho de Administração, as propostas de ações da 

EPE, bem como as normas de operação e de administração, mediante expedição de 

regulamentos específicos; 

II - submeter ao Conselho de Administração propostas orçamentárias da EPE; 

III - submeter ao Conselho de Administração proposta de normas gerais de administração de 

pessoal, inclusive as relativas à fixação do quadro; 

IV - requisitar e designar servidores para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança, bem como restituí-los ao órgão de origem, na forma da lei; 

V - autorizar a cessão de empregados, assim como a contratação, por prazo determinado, de 

pessoal técnico especializado, observada a legislação pertinente; 

VI - submeter ao Conselho de Administração proposta de estrutura organizacional da EPE e 

seu regimento interno, bem como de criação de escritórios ou representações; 

VII - submeter ao Conselho de Administração proposta de alteração do Estatuto Social da EPE; 

VIII - submeter ao Conselho de Administração proposta para aquisição, alienação e oneração 

de bens imóveis e valores mobiliários; 

IX - submeter ao Conselho de Administração as propostas de alteração do capital social da 

EPE; 

X - elaborar as demonstrações financeiras da EPE, encaminhando-as aos Conselhos de 

Administração e Fiscal; 

XI - encaminhar aos Conselhos de Administração e Fiscal os resultados do exercício findo e o 

plano de aplicação dos saldos obtidos após o pagamento dos dividendos, nos termos referidos 

pelo § 1º do art. 29 deste Estatuto; 

XII - autorizar a realização de acordos, contratos e convênios que constituam ônus, obrigações 

ou compromissos para a EPE, observado o limite estabelecido no inciso IX do art. 10 deste 

Estatuto; 

XIII - pronunciar-se sobre todas as matérias a serem submetidas ao Conselho de 

Administração; 

XIV - submeter ao Conselho de Administração proposta de remuneração dos integrantes da 

Diretoria Executiva; 

XV - conceder férias aos seus membros, conforme disciplinado pelo Conselho de 

Administração; 

XVI - fazer publicar, no Diário Oficial da União, depois de aprovado pelo Conselho de 

Administração e pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, o regulamento de licitações e 

contratação de obras, bens, serviços, compras e alienações de interesse da EPE; 

XVII - fazer publicar, no Diário Oficial da União, depois de aprovado pelo Conselho de 

Administração e pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

a) o regulamento de pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime 

disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade; 

b) o quadro de pessoal, com a indicação do total de empregados e os números de empregos 

providos e vagos, discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e 31 de 

dezembro de cada ano; e 
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c) o plano de cargos e salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que 

componham a retribuição dos empregados; 

XVIII - fazer publicar no Diário Oficial da União, depois de aprovado pelo Ministro de Estado 

da Fazenda, a destinação do lucro líquido, no prazo de trinta dias, a contar da data em que for 

aprovada; 

XIX - encaminhar ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, observado o 

disposto no art. 10, inciso IV, deste Estatuto, a proposta de criação de cargos e a fixação de 

salários, benefícios e vantagens; 

XX - encaminhar ao Ministério de Minas e Energia a proposta de instituição de câmaras 

técnicas setoriais com vistas a promover a articulação com entidades governamentais, agentes 

econômicos que atuam na área de energia, órgãos de licenciamento ambiental e outras 

instituições afins; e 

XXI - exercer quaisquer outras atribuições não reservadas ao Conselho de Administração.” 

 

 

 O Conselho Fiscal da EPE é composto por três membros efetivos e respectivos suplentes e 

está assim constituído: dois membros indicados pelo Ministro de Estado de Minas e Energia; e um 

membro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional, 

sendo que todos os membros e seus respectivos suplentes serão designados pelo Ministro de Estado 

de Minas e Energia. A escolha do presidente deste Conselho e seu substituto ocorrerão na primeira 

reunião dentre os membros empossados. Cabe a esse colegiado a função de fiscalização definidas 

no Art. 22 do Estatuto Social, conforme segue:  
 

 

“Art. 22. Compete ao Conselho Fiscal: 

I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais 

e estatutários; 

II - opinar sobre o relatório anual de administração, fazendo constar no seu parecer as 

informações complementares que julgar necessárias ou úteis à aprovação do Ministro de 

Estado de Minas e Energia; 

III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração relativas a modificação do 

capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, 

transformação, incorporação, fusão ou cisão; 

IV - denunciar aos órgãos de administração os erros, fraudes, crimes ou ilícitos de que 

tomarem conhecimento e sugerir providências úteis à EPE; 

V - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras 

elaboradas periodicamente pela EPE; 

VI - examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; 

VII - pronunciar-se sobre propostas de alteração do capital social da EPE; 

VIII - pronunciar-se sobre assuntos de sua atribuição que lhe forem submetidos pelo 

Conselho de Administração ou pela Diretoria Executiva; 

IX - acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar 

livros e quaisquer outros documentos e requisitar informações; e 

X - exercer as demais atribuições atinentes ao seu poder de fiscalização” 
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4.2.1  REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES  

 

 

4.2.1.1 POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA 

ESTATUTÁRIA E DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 

 

1) Base normativa da remuneração: 

 Decreto nº 8.189/14, estabelece a competência do DEST para aprovar a remuneração 

dos administradores e conselheiros das estatais federais; 

 Membros da Diretoria: Decreto Lei nº 2.355/87, de 27/08/1987; 

 Membros do Conselho de Administração e Fiscal: Estatuto Social da EPE, arts. nºs 12 e 

21, Oficio nº 416/GM/MME de 31/03/2005 e diretrizes do DEST. 

 

2) Objetivos da política ou prática de remuneração: 

Adoção de uma regra única para a remuneração dos dirigentes de empresa estatal.  

 

3) Composição da remuneração: 

a) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles: 

Os membros da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal recebem a titulo de 

remuneração, somente honorários. Não há outros elementos de remuneração; 

b) proporção de cada elemento na remuneração total: 100%; 

c) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração: 

A metodologia de cálculo é definida pelo Art. 3º, do Decreto 2.355/87. O reajuste 

observou a recomendação do DEST aplicando-se o índice de 5% referente ao período de 

abril de 2015 a março de 2016, limitado ao teto constitucional.  

d) razões que justificam a composição da remuneração: 

 

A remuneração é composta somente de honorários; não existe remuneração variável. 

 

A EPE, na condição de empresa dependente do Tesouro Nacional, tem a política de 

remuneração dos dirigentes estabelecida pelo DEST.  Em decorrência, os itens seguintes, de 4 a 10, 

da Portaria TCU 90/2014, não se aplicam à EPE. 

 

Quadro – Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal 

 Valores em R$ 1,00 

Conselho de Administração 

Nome do Conselheiro 
Período de Exercício Remuneração (R$) 

Início Fim Média mensal Total no exercício 

Luiz Alberto dos Santos 01/01/2015 07/05/2015 R$ 2.394,91 R$ 14.369,48 

Mauricio Tiomno 

Tolmasquim 
01/01/2015 31/12/2015 R$ 1.575,57 R$ 12.604,55 
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Altino Ventura Filho 01/01/2015 31/12/2015 R$ 3.480,23 R$ 41.762,73 

Magda Maria de Regina 

Chambriard 
01/01/2015 31/12/2015 R$ 3.480,23 R$ 41.762,73 

Ricardo Moura de Araujo 

Faria 
01/01/2015 03/05/2015 R$ 2.322,73 R$ 13.936,39 

Joao Paulo Bittar Hamu 

Nogueira 
01/01/2015 31/12/2015 R$ 3.480,23 R$ 41.762,73 

Jorge Rodrigo Araujo 

Messias 
08/05/2015 31/12/2015 R$ 3.424,16 R$ 27.393,24 

Rodrigo de Almeida 

Ribeiro 
05/08/2015 31/12/2015 R$ 3.432,28 R$ 17.161,38 

Conselho Fiscal 

Nome do Conselheiro 
Período de Exercício Remuneração (R$) 

Início Fim Média Mensal Total no exercício 

Pablo Borges Bogea 01/01/2015 31/12/2015 R$ 3.480,23 R$ 41.762,73 

Ricardo Alberto Suassuna 

de Medeiros 
01/01/2015 31/12/2015 R$ 3.480,23 R$ 41.762,73 

Sergio Alonso da Costa 01/01/2015 31/12/2015 R$ 3.480,23 R$ 41.762,73 

 

 

Quadro – Síntese da Remuneração dos Administradores 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Diretoria Estatutária 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2015 2014 

Número de membros: 5 4 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 1.528.615 1.422.022 

a) salário ou pró-labore 1.423.389 1.300.957 

b) benefícios diretos e indiretos 105.226 123.442 

c) remuneração por participação em comitês - - 

d) outros - - 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) - - 

e) bônus - - 

f) participação nos resultados - - 

g) remuneração por participação em reuniões - - 

h) comissões - - 

i) outros - - 

III – Total da Remuneração ( I + II) 1.528.615 1.422.022 

IV – Benefícios pós-emprego - - 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo - - 

VI – Remuneração baseada em ações - - 
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 Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Conselho de Administração 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2015 2014 

Número de membros: 6 6 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 210.753 199.161 

a) salário ou pró-labore 210.753 199.008 

b) benefícios diretos e indiretos - 153 

c) remuneração por participação em comitês - - 

d) outros - - 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) - - 

e) bônus - - 

f) participação nos resultados - - 

g) remuneração por participação em reuniões - - 

h) comissões - - 

i) outros - - 

III – Total da Remuneração ( I + II) 210.753 199.161 

IV – Benefícios pós-emprego - - 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo - - 

VI – Remuneração baseada em ações - - 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Conselho Fiscal 

Remuneração dos Membros 
EXERCÍCIO 

2015 2014 

Número de membros: 3 3 

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 125.288 114.902 

a) salário ou pró-labore 125.288 114.902 

b) benefícios diretos e indiretos - - 

c) remuneração por participação em comitês - - 

d) outros - - 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) - - 

e) bônus - - 

f) participação nos resultados - - 

g) remuneração por participação em reuniões - - 

h) comissões - - 

i) outros - - 

III – Total da Remuneração ( I + II) 125.288 114.902 

IV – Benefícios pós-emprego - - 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo - - 
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VI – Remuneração baseada em ações - - 

 

 

 

Quadro – Detalhamento de Itens da Remuneração Variável dos Administradores 

 
Valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: Administradores 

Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados 
EXERCÍCIO 

2015 2014 

I – Bônus (a+b+c+d) - - 

a) valor mínimo previsto no plano de remuneração - - 

b) valor máximo previsto no plano de remuneração - - 

c) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

estabelecidas fossem atingidas 
- - 

d) valor efetivamente reconhecido no resultado  - - 

II – Participação no Resultado (e+f+g+h) - - 

e) valor mínimo previsto no plano de remuneração - - 

f) valor máximo previsto no plano de remuneração - - 

g) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

estabelecidas fossem atingidas 
- - 

h) valor efetivamente reconhecido no resultado  - - 

III – Total ( I + II) - - 

 

Não se aplica à EPE. Não há pagamento de remuneração variável aos Administradores. 

 

4.3 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

O Estatuto aprovado pelo Decreto n° 5.184, de 16/08/2004, criou a Auditoria Interna da 

Empresa de Pesquisa Energética, vinculada ao Conselho de Administração.   

 

A força de trabalho da Auditoria Interna da EPE é constituída por quatro profissionais: 01 

(um) Auditor Interno – chefe, e 03 (três) Analistas de Gestão Corporativa. 

 

Estatutariamente, as atribuições de auditoria da qualidade dos procedimentos processuais 

internos e de controle da gestão competem ao Chefe da Auditoria Interna que, no decorrer do 

exercício, deve realizar exames e análises dos atos e fatos praticados pelos condutores dos 

processos relacionados às atividades da Empresa, considerando, sempre, os aspectos de eficiência, 

eficácia, economicidade e efetividade quanto à utilização dos recursos. 

 

 

a) Informações quantitativas e qualitativas das auditorias realizadas. 

 

No exercício de 2015, os trabalhos foram desenvolvidos objetivando avaliar a gestão e 

operação dos principais processos da EPE com foco nas áreas administrativa e fim, com o 

acompanhamento sistemático da execução dos contratos de consultoria para apoio aos estudos de 

competência da empresa visando avaliar a efetiva evolução das metas estabelecidas e a correta 

aplicação dos recursos financeiros. 
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Foram observadas a legalidade e legitimidade da gestão, atestando-se o cumprimento aos 

padrões normativos e operacionais expressos nas orientações, normas internas e legislações 

aplicáveis às respectivas atividades, bem como foi verificada a capacidade dos controles internos 

identificarem e corrigirem falhas e irregularidades. 

 

Foram previstos 12 (doze) projetos de auditoria, conforme relacionados a seguir:  

 

1) Projeto Planejado nº 01/2015 – Auditoria de Acompanhamento e Análise do Plano de 

Previdência Complementar - PLANO CV EPE - Gerido pela EFPC Fundação Eletrobrás de 

Seguridade Social – ELETROS. 

Objetivos: Avaliar a execução do Plano no exercício de 2014 sob as óticas financeira e 

contábil e atestar os controles vinculados. Verificar a correta gestão e a qualidade dos 

serviços prestados. Examinar o Plano sob a ótica dos resultados esperados. 

2) Projeto Planejado nº 02/2015 – Auditoria de Avaliação do Encerramento do Exercício 

2014. 

Objetivos: Cumprir normas de encerramento do exercício; mitigar possíveis inconsistências 

em registros contábeis, financeiros e patrimoniais; verificar os procedimentos adotados no 

encerramento do exercício e sua aderência às disposições legais. 

3) Projeto Planejado nº 03/2015 – Avaliação da elaboração do Relatório de Gestão - 

Prestação de Contas da EPE, exercício 2014. 

Objetivos: Verificar o adequado cumprimento das normas relativas às Prestações de Contas 

do Governo Federal; orientar quanto aos quadros, tabelas, e informações necessárias; checar 

as informações quanto à sua pertinência; acompanhamento do cronograma e da remessa do 

Relatório ao TCU; Avaliação dos Controles Internos correspondentes. 

4) Projeto Planejado nº 04/2015 – Auditoria de acompanhamento da Conformidade e do 

Tratamento de Disposições Legais e Normativas. 

Objetivos: Certificar a efetividade das ações adotadas para atendimento das determinações e 

recomendações resultantes dos trabalhos dos Órgãos de Controle Interno e Externo e 

subsidiar a elaboração de Parecer a ser incluído na Prestação de Contas da EPE. 

5) Projeto Planejado nº 05/2015 – Auditoria de Gastos com Serviços Gerais, aquisição de 

Materiais de Consumo e Gestão de Patrimônio. 

Objetivos: Avaliar o controle interno instituído para o gerenciamento do objeto em 

referência no âmbito da EPE, contemplando os seguintes objetivos específicos; Confirmação 

da existência de competências e atribuições definidas e formalizadas; Avaliação das rotinas 

e procedimentos descritos em manuais, no sentido de verificar se são suficientes à execução 

da atividade e se estão sendo cumpridos; Verificação quanto à adequada segregação de 

funções; Verificação da existência de mecanismos que impeçam a realização de compras 

fracionadas; Verificação de inventários, dos registros das entradas e saídas, observando 

condições de guarda, requisição e utilização; Confrontação dos bens inventariados com os 

registros na contabilidade, tendo por base o último inventário realizado. 

6) Projeto Planejado nº 06/2015 – Auditoria de acompanhamento na execução dos contratos 

relacionados ao desenvolvimento das atividades fim da EPE - Contrato CT-EPE-032/2013 – 

Processo nº CO.EPE.004/2013 – Prestação de Serviços de Consultoria Técnica 

Especializada Para Elaborar os Estudos Socioambientais que Compõem os Estudos de 

Inventário Hidroelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Trombetas, localizada no estado do 

Pará – Consórcio Ferma-Igplan. 

Objetivos: Avaliar a execução contratual e os controles vinculados ao fornecimento dos 

serviços. Verificar a correta gestão e a qualidade dos serviços prestados. Examinar o 

contrato sob a ótica dos resultados esperados. Valor R$ 2.894.345,00. 

7) Projeto Planejado nº 07/2015 – Auditoria de acompanhamento na execução dos contratos 

relacionados à Construção de Banco de Dados sobre Consumo de Energia no Brasil - 
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Contrato CT-EPE-012/2014 – Processo nº PE.EPE.003/2014 – Prestação de Serviços 

Técnicos Especializados de Pesquisa Sobre o Consumo de Energia no Setor de Serviços – 

Foco Opinião Mercado Ltda. 

Objetivos: Avaliar a execução contratual e os controles vinculados ao fornecimento dos 

serviços. Verificar a correta gestão e a qualidade dos serviços prestados. Examinar o 

contrato sob a ótica dos resultados esperados. Valor R$ 784.875,09. 

8) Projeto Planejado nº 08/2015 – Auditoria de acompanhamento na execução dos contratos 

relacionados à Gestão de Informação na EPE - Contrato CT-EPE-004/2013 – Processo nº 

PE.EPE.001/2013 – Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Implantação da 

Plataforma de Gestão de Processos da EPE – Microware Tecnologia de Informação Ltda. 

Objetivos: Avaliar a execução contratual e os controles vinculados ao fornecimento dos 

serviços. Verificar a correta gestão e a qualidade dos serviços prestados. Examinar o 

contrato sob a ótica dos resultados esperados. Valor R$ 1.377.000,00. 

9) Projeto Planejado nº 09/2015 – Auditoria da Gestão Técnica da Informação. 

Objetivos: Avaliar a situação da Governança de TI na EPE, verificando se as ações 

existentes estão em consonância com as melhores práticas, observando os objetivos do PDTI 

e do PETI da empresa; verificar a efetividade dos procedimentos para a contração e gestão 

de bens e serviços de TI. 

10)  Projeto Planejado nº 10/2015 – Auditoria de Acompanhamento da Folha de Pagamentos 

da EPE. 

Objetivos: Avaliar a Consistência da folha, legalidade dos atos, confirmação física dos 

beneficiários, regularidade dos processos de admissão e requisição. 

11)  Projeto Planejado nº 11/2015 – Auditoria de Acompanhamento dos Processos de 

Convênios e Licitatórios da EPE. 

Objetivos: Avaliar a legalidade, a eficiência, a eficácia e a economicidade dos processos de 

aquisição e contratação; analisar os Convênios firmados, entre os quais o relacionado ao 

Banco Mundial, e avaliar a adequação dos controles administrativos, o acompanhamento dos 

saldos e gastos e suas respectivas contabilizações; verificar o devido cumprimento dos 

respectivos objetos de convênio. 

12)  Projeto Planejado nº 12/2015 – Auditoria de Acompanhamento das Demonstrações 

Financeiras da EPE ref. ao Exercício de 2015. 

Objetivos: Cumprir normas de encerramento do exercício; mitigar possíveis inconsistências 

em registros contábeis, financeiros e patrimoniais; verificar os procedimentos adotados no 

encerramento do exercício e sua aderência às disposições legais. 

 

Após a realização dos trabalhos são emitidos os Relatórios de Auditoria ou há a emissão de 

Notas Técnicas com a apresentação das 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. 

 

Após o encaminhamento dos referidos documentos agenda-se no programa “Outlook” a data 

de encerramento do prazo de manifestação da área demandada, para emissão de alerta e realização 

de “follow-up” e acompanhamento das ações pertinentes, realizando-se a cobrança aos 

responsáveis, caso não tenha ocorrido a devida apresentação de informações e ações solicitadas. 

 

No exercício de 2015 os trabalhos originaram 14 (quatorze) recomendações das quais 11 

(onze) foram plenamente atendidas e 03 (três) foram parcialmente atendidas, com a devida 

manifestação das áreas e apresentação de justificativas informando as ações em andamento para 

definitiva solução dos apontamentos da Auditoria Interna. 
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Quanto aos resultados qualitativos alcançados pelos trabalhos de auditoria podem ser 

destacados: 

 

a) Aperfeiçoamento dos controles internos e melhoria contínua dos processos; 

b) Melhoria dos procedimentos; 

c) Segurança para a tomada de decisão por parte da Administração; 

d) Aperfeiçoamento dos procedimentos realizados por parte dos fiscais de contratos; 

e) Antecipação na correção de erros; 

f) Melhoria na instrução dos processos administrativos; 

g) Aumento da confiabilidade das informações e aumento da transparência das informações. 

 

b) Demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação 

comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais 

relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade. 

 

Dos trabalhos acima elencados foram realizados (iniciados e encerrados) até dezembro de 

2015 08 (oito) projetos previstos para o exercício de 2015 com utilização de 3.324 Homens/horas, 

conforme segue: 

 

1) Projeto Planejado nº 01/2015 – Auditoria de Acompanhamento e Análise do Plano de 

Previdência Complementar - PLANO CV EPE - Gerido pela EFPC Fundação Eletrobrás de 

Seguridade Social – ELETROS; 

2) Projeto Planejado nº 02/2015 – Auditoria de Avaliação do Encerramento do Exercício 2014; 

3) Projeto Planejado nº 03/2015 – Avaliação da elaboração do Relatório de Gestão - Prestação 

de Contas da EPE, exercício 2014; 

4) Projeto Planejado nº 04/2015 – Auditoria de acompanhamento da Conformidade e do 

Tratamento de Disposições Legais e Normativas; 

5) Projeto Planejado nº 05/2015 – Auditoria de Gastos com Serviços Gerais, aquisição de 

Materiais de Consumo e Gestão de Patrimônio; 

6) Projeto Planejado nº 06/2015 – Auditoria de acompanhamento na execução dos contratos 

relacionados ao desenvolvimento das atividades fim da EPE - Contrato CT-EPE-032/2013 – 

Processo nº CO.EPE.004/2013 – Prestação de Serviços de Consultoria Técnica 

Especializada Para Elaborar os Estudos Socioambientais que Compõem os Estudos de 

Inventário Hidroelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Trombetas, no estado do Pará – 

Consórcio Ferma-Igplan; 

7) Projeto Planejado nº 07/2015 – Auditoria de acompanhamento na execução dos contratos 

relacionados à Construção de Banco de Dados sobre Consumo de Energia no Brasil - 

Contrato CT-EPE-012/2014 – Processo nº PE.EPE.003/2014 – Serviços Técnicos 

Especializados de Pesquisa Sobre o Consumo de Energia no Setor de Serviços – Foco 

Opinião Mercado Ltda.; e  

8) Projeto Planejado nº 11/2015 – Auditoria de Acompanhamento dos Processos de Convênios 

e Licitatórios da EPE. 

 

Realizou-se, também, 01 (um) projeto especial, que não havia sido previsto originalmente 

quando da elaboração do PAINT/2015, conforme segue: 

 

1) Avaliação de limites de Remuneração dos Dirigentes da EPE – 2014-2015. 
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Objetivos: Verificar a correção dos valores apresentados pela SRL/DGC nas planilhas 

“Previsão Remuneração Dos Administradores (período: abril 2014 a março 2015)” Proposto 

(1ª) e Realizado (2ª); e “Valores Totais De Remuneração Desembolso Realizado e o 

Autorizado do período anterior – abr/2014 a mar/2015”, anexadas à CI s/nº, datada de 

10/03/2015. Foi efetuado o confronto dos registros apresentados nas planilhas com os 

respectivos comprovantes físicos (folha de pagtº da EPE com informações do SIAFI), tendo 

por finalidade a certificação junto ao DEST. 

Escopo: Verificação dos valores e benefícios pagos aos Diretores e Conselheiros da EPE no 

período de abril de 2014 à Março de 2015. 

Resultado dos exames: com base no conjunto de informações apresentadas e mediante o 

exame das respectivas fontes (folhas de pagamento / registros financeiros) certificou-se que 

as informações apresentadas pela Super. de Recursos Logísticos – SRL/DGC-EPE, 

expressas nas respectivas planilhas estavam corretas e adequadas, refletindo as informações 

identificadas nas fichas financeiras individuais / folha de pagamentos correspondentes aos 

respectivos períodos, conforme expresso na Nota Técnica nº 003/2015-AIN/EPE, de 

13/03/2015. 

 

Adicionalmente foram realizados dois Projetos relativos ao PAINT/2014 que foram 

concluídos no exercício de 2015: PP nº 07/2014 - Auditoria da Segurança Lógica e do Processo de 

Desenvolvimento de Sistemas da EPE; e PP nº 08/2014 – Auditoria de Acompanhamento da Folha 

de Pagamentos da EPE. 

 

Dos Projetos de Auditoria originalmente previstos 04 (quatro) deles não foram encerrados 

até dezembro de 2015, devido à frustração de 595 horas de trabalho, sendo que dessas horas, 576 

(24 dias de trabalho) decorreram do movimento de greve deflagrado pelos empregados da EPE, 

com reflexos importantes nas atividades da Auditoria Interna. 

 

A seguir descreve-se quais foram esses Projetos e relata-se a situação dos mesmos: 

 

1) Projeto Planejado nº 08/2015 – Auditoria de acompanhamento na execução dos contratos 

relacionados à Gestão de Informação na EPE - Contrato CT-EPE-004/2013 – Processo nº 

PE.EPE.001/2013 – Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Implantação da 

Plataforma de Gestão de Processos da EPE – Microware Tecnologia de Informação Ltda. 

Situação: Trabalho iniciado em dezembro de 2015 e concluído no início de 2016; 

2) Projeto Planejado nº 09/2015 – Auditoria da Gestão Técnica da Informação. 

Situação: Trabalho iniciado em fevereiro de 2016; 

3) Projeto Planejado nº 10/2015 – Auditoria de Acompanhamento da Folha de Pagamentos da 

EPE. 

Situação: Trabalho iniciado em dezembro de 2015 e concluído no início de 2016; e 

4) Projeto Planejado nº 12/2015 – Auditoria de Acompanhamento das Demonstrações 

Financeiras da EPE ref. ao Exercício de 2015. 

Situação: Trabalho iniciado em fevereiro de 2016. 

 

Considerando as horas líquidas efetivamente realizadas, ou seja, excluídas as ausências 

ocorridas por motivo de férias, licenças, etc., tem-se 6.589 horas (85,79% das horas brutas do 

exercício), das quais foram aplicadas 3.368 horas para auditoria (51,12% do total executado). 

Computando-se a isso 1.669 horas de Assessoramento à Administração, tem-se um total de 5.037 

horas (76,45%) executadas em trabalhos vinculados à atividade principal de auditoria. 

 

Dos trabalhos executados destaca-se a seguir aqueles que devido à maior relevância e 

dificuldades de implementação tiveram 03 (três) recomendações consideradas parcialmente 
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atendidas, com a devida manifestação das áreas e apresentação de justificativas informando as ações 

em andamento para definitiva solução dos apontamentos da Auditoria Interna, conforme segue: 

 

1) Projeto Planejado nº 01/2015 – Auditoria de Acompanhamento e Análise do Plano de 

Previdência Complementar - PLANO CV EPE - Gerido pela EFPC Fundação Eletrobrás de 

Seguridade Social – ELETROS. 

Recomendação VI-1.a) Avaliar a possibilidade de implementação de um sistema de controle 

que permita à SRL/RH, de forma automatizada, checar possíveis inconsistências 

previamente, de modo a minimizar as possibilidades de erros nos pagamentos, bem como 

propiciar a identificação e tratamento das inconsistências anteriormente à realização dos 

mesmos. 

A Superintendência de Recursos Logísticos SRL/DGC apresentou sua justificativa para a 

recomendação desta AIN, como segue: “Visando verificar a viabilidade de atendimento 

dessa recomendação, realizamos consulta à STI no intuito de verificar a possibilidade de 

adoção de um sistema de controle das contribuições a serem recolhidas à ELETROS, tanto 

por parte dos empregados quanto pela EPE, que atenda ao adequado gerenciamento desta 

atividade pela SRL/RH. Através de e-mail datado de 03 de julho, a STI, solicitou o 

agendamento de reunião com a SRL/RH e com a Auditoria Interna, para compreender 

melhor a demanda. Apesar de entendermos a recomendação feita, uma vez que se trata de 

aperfeiçoamentos nos processos de trabalho, sempre aspirados, cabe registrar que o erro 

identificado, que deu origem ao apontamento e que não foi registrado no relatório, foi o 

desconto indevido efetuado em folha de pagamento no mês de março de 2014, pela Domínio 

Assessores, da parcela de contribuição de serviço passado, no valor de R$ 21,53, por 

ocasião do desligamento do ex-empregado João Marinho. Quando o empregado perde o 

vínculo com a EPE, segundo disposição do Regulamento, a sua relação passa a ser 

diretamente com a ELETROS. Esta situação foi devidamente regularizada em 16/04/2014, 

por meio de devolução, por GRU, conforme informação já repassada à Auditoria Interna. 

Destacamos que esta foi a única ocorrência apontada, num considerável universo de 

movimentações analisadas. Isto, de certa forma, nos traz a confiança de que, ainda que não 

contemos com sistema automatizado, estamos adotando sistemática de conferencia que 

oferece relativa segurança, pois não há muitas movimentações mensais que afetem o cálculo 

das contribuições devidas à ELETROS, razão pela qual, adotamos como instrumento de 

conferencia, confrontar as planilhas eletrônicas geradas pela Domínio Assessores (folha de 

pagamento), com as informações constantes das planilhas geradas pela SRL/RH, com os 

movimentos do mês. “Adicionalmente informamos que em junho de 2015, todos os 

empregados quitaram o pagamento da contribuição de serviço passado.” 

A Auditoria Interna considerou a recomendação parcialmente atendida em vista das ações 

iniciais de consulta tomadas pela SRL, e da avaliação manifestada quanto à relativa 

segurança dos controles realizados, porém entende que a posição gerencial da SRL 

representa assunção de riscos, pois na resposta apresentada a superintendência não cogitou 

implementar qualquer processo automatizado, ou fez um levantamento dos eventuais custos 

para tal; Registramos que a ocorrência da falha por parte da empresa Domínio somente foi 

identificada pela conveniada ELETROS, e não internamente pela EPE (SRL-RH), o que 

demonstra uma falha de controle, em que pese o baixo valor envolvido; É de conhecimento 

que outros controles da referida superintendência são feitos por meio de planilhas, as quais 

reiteradamente vêm sendo relatadas como inadequadas em outros trabalhos desta AIN, em 

razão de as mesmas apresentarem fragilidades; a sistemática de utilização de planilhas se 

por um lado garantiu até o momento a inexistência de falhas de maior relevância, por outro 

traz certo risco, face tais controles não serem integrados ou automatizados, carecendo 
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fortemente do técnico que opera essas informações. Não há garantia de que o dado 

informado em planilhas esteja atualizado, de que não possa ser alterado, ou até mesmo de 

que não possa ser perdido. Ressaltou-se que o registro dessa situação se destinada 

unicamente ao oferecimento de oportunidades de melhorias do processo, razão pela qual 

reiteramos a nossa recomendação.   

 Prazo de implementação: 31/12/2016. 

2) Projeto Planejado nº 03/2015 – Avaliação da elaboração do Relatório de Gestão - Prestação 

de Contas da EPE, exercício 2014. 

Recomendação VI - 1: à DGC constituir Grupo de Trabalho destinado a formular Norma ou 

Guia de Procedimentos destinadas a orientar a coleta de informações e preenchimento dos 

quadros que compõem o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas Anual da EPE de 

forma periódica, permitindo o desenvolvimento de análise crítica e a devida organização das 

mesmas, elegendo os respectivos responsáveis pelos tópicos do Relatório. 

A Diretoria de Gestão Corporativa - DGC apresentou o Grupo de colaboradores que está 

encarregado de estudar as normas e orientações do Tribunal de Contas para a Prestação de 

Contas do exercício de 2016, e que posteriormente ao perfeito entendimento das mesmas irá 

formular a Norma ou guia de procedimentos correspondentes, conforme recomendado. 

Prazo de Implementação: 31/12/2016. 

 

3) Projeto Planejado nº 04/2015 – Auditoria de acompanhamento da Conformidade e do 

Tratamento de Disposições Legais e Normativas. 

Recomendação VI-1-b: Que a SRL/DGC apresente programa específico de treinamento para 

todos os fiscais de contrato, com vistas a melhor prepara-los para o desempenho de tão 

importante atribuição. 

A DGC apresentou a seguinte manifestação: 

“ No que pertine à parte “b” da referida documentação, qual seja, apresente programa 

específico de treinamento para todos os fiscais de contratos com vistas a melhor prepará-

los para o desempenho de tão importante atribuição, a recomendação não foi atendida até 

a presenta data, pelas razões que passo a expor: 

Registramos, inicialmente, que a elaboração de programa específico de treinamento, para 

qualquer área de capacitação, exige o preenchimento de diversos requisitos mínimos, após 

o “levantamento das necessidades”, tais como a identificação dos seguintes pontos: 

público-alvo, objetivos, definição dos temas, metodologia, processos e técnicas, plano de 

aula, tempo e custo.  

Sob esse aspecto, o Levantamento de Necessidade de Capacitação – LNC, elaborado pela 

área de Capacitação da SRL (anexo), a partir das demandas da Presidência e das 

Diretorias da EPE, supre, de maneira satisfatória, a eventual necessidade de programa 

específico para tanto, até porque ambos preenchem os mesmos requisitos na elaboração e 

consecução, sendo que este está incluído naquele.   

Veja-se que no LNC é facultada a indicação de até 10 cursos que cada área julgar 

prioritários para a execução das suas atividades e que, das 13 demandas para capacitação 

em gestão e fiscalização de contratos para este ano, duas são da Presidência, uma 

corporativa e o restante iniciativa da DGC.  Observe-se, ainda, que o valor total previsto 

para cursos sobre o tema foi de, aproximadamente, R$ 93.000,00. Todavia, as restrições 

orçamentárias que a EPE enfrentou nesse exercício comprometeram a fiel execução do 

planejado. 
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Ainda assim, consideramos que a recomendação dessa AIN foi atendida, em parte, em 

virtude da capacitação dos empregados da EPE realizada pela Consultoria Jurídica - 

CONJUR, com a realização do treinamento “Gestão e Fiscalização de Contratos 

Administrativos” com a participação de 30 (trinta) empregados. Dessa forma, verifica-se 

que foram adotadas providências no sentido de preparar os fiscais da EPE para o 

desempenho de suas atribuições.  

A DGC/SRL reconhece que, mais do que treinar os fiscais de contrato, faz-se necessário 

realizar treinamentos periódicos e coordenados, de forma a manter os empregados que 

exercem tais atribuições, bem como aqueles que ingressaram mais recentemente na 

empresa, sempre atualizados em relação às alterações da legislação e dos entendimentos 

dos órgãos de controle e, com isso, garantir a uniformidade de procedimentos, segundo 

normativos adequadamente regulamentados.  

Por fim, a DGC, como dito, tem plena consciência da necessidade do desenvolvimento de 

ações que venham ao encontro da recomendação em comento, de forma periódica e 

continuada, em favor da melhoria da eficiência na execução dos contratos. Nessa linha, 

como é do conhecimento dessa unidade de auditoria, estão em andamento a implantação do 

Sistema Normativo, do Sistema de Gestão Documental e do Sistema de Gestão de Processos 

que definirão a melhor forma de estruturarmos a área de contratos que será responsável 

por desenvolver tais atividades no âmbito da empresa. Eis algumas das providências que 

vêm sendo adotadas pela DGC no sentido de atender plenamente a essa necessidade: 

1 – Conclusão do mapeamento dos Processos de Contratação de Bens e Serviços (concluído 

em outubro/2015) e de Gestão de Contratos (em fase de aperfeiçoamento), os quais deverão 

ser submetidos à Diretoria no primeiro trimestre de 2016; 

2 – Elaboração das Normas/procedimentos vinculados a tais processos com previsão de 

apreciação pela Diretoria até o final de junho/2016; 

3 – Estruturação da área de contratos mediante realocação de Analistas de Pesquisa 

Energética e capacitação da equipe, sob coordenação da SRL/LIC, a qual espero concluir 

ainda nos primeiros meses de 2016; 

4 – Estruturação e realização do treinamento sugerido, uma vez alcançados os objetivos 

anteriormente elencados, no segundo semestre de 2016.” 

 

A manifestação da DGC indica que de fato existe o comprometimento da área em relação 

aos treinamentos periódicos, que visem a atualizar os empregados, o que pode ser 

comprovado na realização por parte da empresa do Levantamento da Necessidade de 

Capacitação – LNC, que apresenta diversos cursos relacionados ao tema Licitações e Gestão 

de Contratos. Também podemos observar que a DGC/SRL está adotando ações para definir 

a melhor forma de estruturar a área de Contratos, através da implantação dos Sistemas 

Normativo, de Gestão Documental e de Gestão de Processos. Contudo, entendemos que 

essas ações ainda não atingiram sua finalidade uma vez que a plena execução do 

Levantamento da Necessidade de Capacitação depende de disponibilidade orçamentária e a 

EPE, como toda a Administração Pública atualmente, enfrenta restrições nesse sentido.  Por 

outro lado, o Projeto CEDOC, que inclui a implantação dos Sistemas Normativo, de Gestão 

Documental e de Gestão de Processos e definirá a melhor forma de estruturar a área de 

contratos, não foi concluído até o momento. 

Entendemos, assim, que a recomendação encontra-se parcialmente atendida até que se 

concluam as ações pretendidas. 
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 Prazos de implementação: 

1 – Apresentação do mapeamento dos Processos de Contratação de Bens e Serviços e de 

Gestão de Contratos para a aprovação da Diretoria – 31/03/2016; 

2 – Apreciação pela Diretoria das Normas/procedimentos vinculados a tais processos – 

30/06/2016; 

3 – Estruturação da área de contratos mediante realocação de Analistas de Pesquisa 

Energética e capacitação da equipe, sob coordenação da SRL/LIC - 31/03/2016; 

4 – Estruturação e realização do treinamento sugerido, uma vez alcançados os objetivos 

anteriormente elencados, 31/12/2016. 

 

c) 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 inexperiente, há grande 

necessidade de treinamento e capacitação dos analistas para a execução dos trabalhos de forma mais 

ágil e eficiente. 

 

No exercício de 2015 houve priorização das ações de capacitação elegendo-se para o 

período aquelas realmente indispensáveis ao cumprimento/suporte das demandas existentes 

(projetos, atividades, etc.); os recursos somente puderam atender a uma demanda mínima; 

 

Foram buscados treinamentos/capacitações promovidos sem ônus, e sem necessidade de 

deslocamentos, principalmente na modalidade de Ensino à Distância (EAD). O esforço redundou na 

participação em ações de capacitação num total de 363 horas. 

 

Ao final do exercício houve a deflagração de greve geral na EPE, que resultou em menor 

disponibilidade de 576 horas de recursos humanos (24 dias de trabalho de 3 Analistas). 

 

Há a necessidade de implantação de sistemas de acompanhamento das recomendações e de 

gerenciamento das atividades de Auditoria 

 

Devido às dificuldades de recursos orçamentários e financeiros estão sendo buscadas 

parcerias com outras entidades para um possível compartilhamento de tecnologia que permita a 

implantação de forma não onerosa. 

 

 

4.4 ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E DE APURAÇÃO DE ILÍCITOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

A EPE não possui órgão específico para cuidar de assuntos disciplinares, mas por meio da 

Diretoria de Gestão Corporativa (DGC), está conduzindo a implementação do Processo 

Administrativo Disciplinar (PAD) no âmbito da Empresa, inclusive com a elaboração de normativo 

próprio, o qual terá por objetivo estabelecer as regras e os procedimentos que nortearão as nossas 

atividades disciplinares.  

 

Assim, a DGC tem atuado pontualmente para apurar possíveis ilícitos e conduzir os 

processos administrativos disciplinares. Quando da ocorrência de alguma situação de necessidade, 

são adotadas como regra geral as orientações e procedimentos recomendados pela Controladoria 

Geral da União, naquilo que for aplicável à EPE. 
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Em atenção às diretrizes da Controladoria Geral da União – CGU, a EPE criou o endereço 

eletrônico: sindicancia_pad@epe.gov.br para que os empregados possam esclarecer suas dúvidas 

acerca do sistema de correição adotado, com a divulgação de uma apostila, na sua Intranet, onde são 

apresentados os questionamentos mais comuns acerca do PAD, Sindicância e de outros assuntos 

associados, alertando aos empregados que o contrato de trabalho firmado com a EPE traz 

responsabilizações.  

 

Além disso, a Empresa possui um Código de Ética, bem como foi instituído o canal de 

consulta sobre Conflito de Interesses vinculado à CGU e ao órgão, ou à Comissão de Ética Pública, 

conforme a natureza do cargo ocupado. Tais instrumentos são norteadores e possuem caráter 

preventivo, devendo ser objeto de consulta pelo próprio empregado sempre que houver dúvida se 

uma conduta poderá ser considerada imprópria nos seus campos de atuação. 

 

Ao longo de 2015, a EPE instaurou dois processos de sindicância e um processo 

administrativo disciplinar cujas informações estão no item “Relatório de instância ou área de 

correição”. 

 

Cabe frisar, que os processos acima não visaram apurar irregularidades ocorridas no âmbito 

dos macroprocessos finalísticos e que não impactaram no desempenho da Empresa. 

 

Quanto ao sistema CGU-PAD, informamos que ainda estamos buscando implantar na EPE a 

gestão documental e a gestão de processos, bem como em fase de consolidação do sistema 

normativo, onde pretendemos formalizar e nos adequar aos processos administrativos. Portanto, 

ainda estamos avaliando a possibilidade da implementação do Sistema CGU-PAD na EPE. 

 

 

4.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

Neste item cumpre-nos informar sobre a situação da EPE em relação à sistemática de gestão 

de riscos, tópico importante de governança, bem como apresentar informações sobre os controles 

internos instituídos na Empresa. 

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) conceitua gestão 

de riscos operacionais como a ação de “adotar processos e capacidades sistemáticas (e.g. 

conhecimentos, recursos etc.) para identificar, (re)avaliar e reduzir os riscos operacionais de forma 

economicamente eficaz” 

 

A EPE ainda não dispõe de um plano institucional ou documento correlato que trate da 

avaliação de riscos. Não obstante a Empresa em 2015 executou suas atividades em consonância 

com o seu Planejamento Estratégico Institucional – PEI – aprovado para o período 2012 – 2015. 

Dessa forma os seus objetivos e metas estão devidamente formalizados. 

 

Podemos destacar que em nosso ambiente é adotado um conjunto de procedimentos de 

controle na realização dos cadastramentos e demais procedimentos inerentes à realização dos leilões 

de energia, considerados adequados e efetivos na prevenção, detecção e diminuição de riscos dessa 

atividade, muito embora os mesmos não estejam estabelecidos em um plano formal. 

 

Na possibilidade de ocorrência de fraudes ou desvios é orientação praticarmos a instauração 

de sindicância para apuração de responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos, como já 

ocorrido em oportunidades anteriores em exercícios passados. 

mailto:sindicancia_pad@epe.gov.br
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Há regulamentação das atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de 

responsabilidade da EPE, consolidada na Norma NOG-DGC-013, Norma de Gestão Patrimonial. 

 

As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 

relacionadas com os objetivos de controle. 

 

A EPE dispõe de controles satisfatórios para apuração dos indicadores destinados ao 

monitoramento e avaliação da sua governança e do seu desempenho. 

 

Foram realizadas reuniões de monitoramento do processo de Planejamento Estratégico 

Institucional, conforme apresentado no documento intitulado Balanço de 2015 e do Ciclo 2012 – 

2015 do Planejamento Estratégico. 

 

Cada reunião de acompanhamento consolida as informações levantadas mensalmente com a 

coordenação da Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) e o apoio das demais unidades da EPE. 

 

A alta administração da Empresa percebe os controles internos como essenciais à 

consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

 

O Código de Ética da EPE está devidamente formalizado e publicado em nossas páginas na 

Intranet e Extranet. 

 

As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 

responsabilidades conforme o Guia de Competências vigente na Empresa. 

 

Existe adequada segregação de funções em nossos principais processos e atividades. 

 

Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados. 

 

A unidade de Auditoria Interna da EPE, com base nos trabalhos executados no exercício de 

2015 emitiu análise constante do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAINT 

2015, onde se encontram os principais pontos a seguir destacados: 

 

“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 
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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; 

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. Está em desenvolvimento 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. 

 

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

atividades da Empresa, a conclusão do Projeto Estruturar o Centro 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 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. 

... 

Quanto ao componente Avaliação de Risco, não é pratica na Empresa o diagnóstico de risco 

envolvendo os macroprocessos, tampouco os níveis de riscos operacionais. Em suma, há ausência 

de política de gerenciamento de riscos. 
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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 à verificação, conciliação e supervisão direta apresentam fragilidades nas áreas de 

Recursos Humanos e Licitação e Administração de Contratos devido principalmente à 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 está procedendo à criação de uma área especialmente destinada ao controle e 

acompanhamento dos contratos administrativos. 

 

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. 

... 

 

... 

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 melhoras. Objetivando contribuir para 

melhoria contínua dos processos, a Auditoria Interna apresentou proposições para a elaboração de 

sistemas informatizados relacionados às atividades das áreas de gestão de recursos humanos, gestão 

de contratos e gestão contábil / patrimonial.” 

 

 

4.6 INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE 

CONTRATADA 

 

Para auditar as demonstrações contábeis da Empresa de Pesquisa Energética, no exercício 

2015, foi contratada, através de sistemática de Pregão Eletrônico, sob nº PE.EPE.002/2016, a 

empresa AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES S/S – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 

05.152.318/0001-01 e no CRC-2SP sob nº 022.486/O-4 , gerando o contrato CT-EPE-007/2016. Os 

serviços contratados foram: Exames dos registros contábeis, avaliação de procedimentos internos de 

controle, contabilidade, patrimônio e de informática, revisão dos procedimentos fiscais e tributários 

incluindo a Escrituração Contábil Fiscal-ECF, avaliação das práticas contábeis em consonância com 

as legislações vigentes, exame das Demonstrações Contábeis emitindo o respectivo Parecer dos 

Auditores Independentes, bem como a emissão de Relatórios e Documentos. O custo anual dos 

serviços foi efetivado em R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), composto da seguinte forma: 

Auditoria das Demonstrações Contábeis – R$ 3.066,67; Revisão dos Procedimentos Fiscais e 

Tributários – R$ 3.066,67; Avaliação dos Procedimentos Internos de Controle, de Contabilidade, 

Patrimônio e de Informática – R$ 3.066,66. 
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

5.1 CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO. 

  

Apesar de não prestar serviços diretamente ao cidadão, a EPE disponibiliza em seu site 

vários canais de comunicação com a sociedade, como, por exemplo, um link específico denominado 

“Fale Conosco” (http://www.epe.gov.br/faleconosco/Paginas/default.aspx) para esclarecimentos, 

dúvidas ou sugestões, sobre diversos assuntos, tais como: leilões, mercado, estudos, licitações, 

concursos, etc. que são respondidos através do e-mail fornecido pelo cidadão, dentro do menor 

prazo possível. Atualmente, estamos estruturando a atividade de Ouvidoria. 

 

Ademais, através do link de Acesso à Informação, disponível no nosso sítio eletrônico a 

partir da entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, qualquer pessoa tem acesso ao “Pergunta 

Frequentes” com uma série de esclarecimentos sobre os assuntos que corriqueiramente eram 

questionados. 

 

Ainda, através do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC da Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE é possível efetuar o pedido de informação das seguintes formas: i) via e-mail 

(sic@epe.gov.br); ii) presencialmente: de 9h as 12h / 14h às 17h, no Escritório Central da EPE na 

Cidade do Rio de Janeiro, localizado na Av. Rio Branco, 1, 10º andar, Centro; iii) por telefone: 

através do número (21) 3512-3399; iv) via correspondência: aos cuidados do Serviço de Informação 

ao Cidadão da EPE; v) por meio do site do e-SIC: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/, 

garantindo ao solicitante uma senha para acompanhamento do pedido. 

 

A EPE pretende melhorar ainda mais esse acesso do cidadão tendo previsto no atual ciclo 

2016-2019 do seu Planejamento Estratégico a criação de uma Ouvidoria para atender as 

reclamações, críticas e sugestões da sociedade. 

 

Cabe destacar, ainda que os cidadãos podem encaminhar consultas, dúvidas e denúncias 

também a Comissão de  Ética da EPE através do e-mail: etica@epe.gov.br. Estando disponibilizado 

o  Código de Ética da EPE no seu site que estabelece e adequa o conjunto de deveres a serem 

respaldados pelos profissionais que integram a empresa, de modo a favorecer a criação de uma 

unidade empresarial baseada em valores éticos e morais. 

 

A exemplo do que ocorreu nos anos anteriores, a EPE no ano de 2015 respondeu 100% dos 

pedidos encaminhados através dos canais de comunicação mencionados acima, o que fica 

demonstrado pelo relatório abaixo: 

 

 

 

Relatório de Pedidos de Acesso à Informação e Solicitantes 
(*) Informações adicionais para o correto entendimento do relatório podem ser encontradas na última seção. 

 

  

                 

EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

 

      

                 

                 

Período de consulta: 1/2015 a 12/2015 
 

 

                 

                 

1. Quantidade de pedidos de acesso à informação 
 

  

                 

http://www.epe.gov.br/faleconosco/Paginas/default.aspx
mailto:sic@epe.gov.br
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/
mailto:etica@epe.gov.br
http://www.epe.gov.br/acessoainformacao/Documents/Institucional/CÓDIGO%20DE%20ÉTICA%20PROFISSIONAL%20DA%20EPE.pdf
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Quantidade de Pedidos: 109 Média mensal de 

pedidos: 

9,08 

 

     

 

    

Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação 

Mês Número de pedidos Evolução mensal  

Janeiro/2015 5 - 

Fevereiro/2015 4 -20% 

Marco/2015 12 66.67% 

Abril/2015 11 -8.33% 

Maio/2015 12 8.33% 

Junho/2015 9 -25% 

Julho/2015 4 -55.56% 

Agosto/2015 9 55.56% 
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Setembro/2015 8 -11.11% 

Outubro/2015 16 50% 

Novembro/2015 14 -12.5% 

Dezembro/2015 5 -64.29% 

TOTAL: 109  

MÉDIA: 9,08  
 

                 

                 

2. Situação e características dos pedidos de acesso à informação 
 

   

                 

Status do pedido Quantidade 

Respondidos 109 

 

            

                 

 

         

     
 

            

Características dos pedidos de acesso à informação 

Total de perguntas: 222 Total de solicitantes: 86 

Perguntas por pedido: 2,04 
Maior número de pedidos 

feitos por um solicitante: 
4 

  
Solicitantes com um único 

pedido: 
70 

 

    

     
 

 

            

Temas das solicitações (Top 10) 

Categoria e assunto Quantidade % de Pedidos 
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Indústria - Recursos energéticos 46 42,20% 

Ciência, Informação e Comunicação - Informação - Gestão, 

preservação e acesso 
24 22,02% 

Justiça e Legislação - Legislação e jurisprudência 5 4,59% 

Trabalho - Profissões e ocupações 5 4,59% 

Governo e Política - Administração pública 4 3,67% 

Indústria - Produção Industrial 3 2,75% 

Meio ambiente - Águas 3 2,75% 

Meio ambiente - Gestão de meio ambiente 3 2,75% 

Indústria - Política e gestão industrial 2 1,83% 

Trabalho - Legislação trabalhista 2 1,83% 

 

                 

3. Resposta aos pedidos de acesso à informação 
 

    

                 

Tempo médio de resposta: 10,08 dias 
 

             

                 

Prorrogações: Quantidade 

  
 

% dos pedidos 

0,00% 
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Meios de envio de resposta 

Meio Quantidade % de pedidos 

Pelo sistema (com avisos por e-mail) 109 100,00% 
 

   

                 

4. Perfil dos solicitantes 
 

   

                 

Tipos de solicitante 

Pessoa Física 77 89,53% 

Pessoa Jurídica 9 10,47% 

 

              

                 

Localização dos solicitantes 

Estado # de solicitantes % dos solicitantes # de pedidos 

BA 2 2,60% 2 

CE 2 2,60% 7 

DF 13 16,88% 13 

ES 1 1,30% 1 

GO 4 5,19% 5 
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MA 1 1,30% 2 

MG 2 2,60% 2 

PA 1 1,30% 1 

PE 3 3,90% 6 

PR 3 3,90% 7 

RJ 23 29,87% 29 

RS 1 1,30% 1 

SC 1 1,30% 1 

SE 1 1,30% 1 

SP 22 28,57% 25 
 

                 

Não Informado 6 7,79% 6 
 

   

                 

 

 

Perfil dos solicitantes pessoa física 
 

                

                 

Escolaridade 

Ensino Superior  46,75% 

Mestrado/Doutorado 19,48% 

Pós-graduação 15,58% 

Não Informado 11,69% 

Ensino Médio 6,49% 
 

           

           

                 

Profissão 

Empregado - setor privado 18,18% 

Estudante 20,78% 

Não Informado 12,99% 

Servidor público federal 12,99% 

Pesquisador 9,09% 

Outra 7,79% 
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Empresário/empreendedor 2,60% 

Jornalista 5,19% 

Professor 3,90% 

Servidor público estadual 3,90% 

Profis. Liberal/autônomo 2,60% 
 

                 

Perfil dos solicitantes pessoa jurídica 
 

               

                 

Tipo de pessoa jurídica 

Empresa - grande porte 44,44% 

Org. Não Governamental 33,33% 

Empresa - PME 22,22% 
 

        

 

 

Relatório de recursos e reclamações 

 

 

1. Quadro geral dos recursos 
 

       

             

 

Pedidos 

109 
 

      

Recursos à 

autoridade 

máxima 

0 
 

       

   

Recurso ao chefe 

hierárquico 

10 
 

        

Recursos à 

CMRI 

0 
 

 
        

Recursos à 

CGU 

0 
 

   

    

 

 

 

 

 

  

 

 

      

           

               

                

 

             

Observações:  

(1) Os dados referentes a recursos à CGU que foram registrados antes da inclusão da 

funcionalidade de interposição desse tipo de recurso no e-SIC (ocorrida em 22 de Agosto de 

2012) estarão, provisoriamente, disponíveis em relatório estático à parte, acessível a partir do 

item de menu "Relatórios Estatísticos". 

(2) Os dados referentes a recursos à CMRI que foram registrados antes da inclusão da 

funcionalidade de interposição desse tipo de recurso no e-SIC (ocorrida em 31 de janeiro de 

2014) estarão, provisoriamente, disponíveis em relatório estático à parte, acessível a partir do 

item de menu "Relatórios Estatísticos". 
 

  

 

2. Recursos ao chefe hierárquico 

 

% de pedidos respondidos que 

geraram recursos ao chefe 

hierárquico:  

          9,17% 

 

  

 

 

    
    

 

Recursos recebidos no período:                       10 
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Recursos ao chefe hierárquico 

respondidos 
  

Total de recursos respondidos 10 100% 

Deferido 9 90% 

Indeferido 1 10% 
 

 

 

Motivos para interposição de recursos   

Motivo Quantidade % 

Informação incompleta 7 70% 

Ausência de justificativa legal para classificação 2 20% 

Outros 1 10% 

TOTAL 10  

 

Visão geral por mês     

Mês 

 

Pedidos 

 

Recursos 

Relativos 

aos Pedidos 
 

Deferido 

 

Indeferido 

 

Marco/2015 12 2 2(100%) 0(0%) 

Abril/2015 11 1 1(100%) 0(0%) 

Maio/2015 12 1 1(100%) 0(0%) 

Agosto/2015 9 1 1(100%) 0(0%) 

Setembro/2015 8 2 2(100%) 0(0%) 

Outubro/2015 16 1 1(100%) 0(0%) 

Novembro/2015 14 2 1(50%) 1(50%) 

TOTAL  10 9 1 
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5.2. CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO. 

Não se aplica a EPE. A Empresa não presta serviços diretamente ao cidadão. 

 

5.3. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS. 

Este item não se aplica a EPE uma vez que a Empresa não presta serviços diretamente ao 

cidadão. 

 

5.4. MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE 

A ATUAÇÃO DA UNIDADE. 

As informações referentes à atuação da EPE, úteis a sociedade, e que contribuem para a 

transparência da gestão, inclusive os relatórios de gestão, os relatórios de auditória de gestão e 

acórdãos do TCU concernentes estão disponíveis por meio do site 

http://www.epe.gov.br/PrestacaoDeContas/Paginas/default.aspx 

 

Ademais, as informações sobre a execução orçamentária e financeira detalhada da Empresa 

de Pesquisa Energética – EPE são divulgadas, através do Portal da Transparência, nos seguintes 

links: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/;e 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasPrincipal2.asp 

 

5.5. MEDIDAS RELATIVAS À ACESSIBILIDADE  

A EPE não possui imóvel próprio. O seu escritório central está localizado em um 

condomínio empresarial privado na região central do Rio de Janeiro - RJ, que segue as regras de 

acessibilidade destinadas às edificações de uso coletivo, o que faz com que qualquer pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida possa utilizar, com segurança e autonomia, 

suas instalações.  

 

Durante as obras de instalação e expansão da Empresa, foram construídos sanitários 

destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, nos três andares 

do edifício RB1, onde se localiza o escritório central da EPE na forma preconizada no § 1º, do Art. 

22, do Decreto nº 5. 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT aplicáveis. 

 

O Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, estabelece que “será obrigatória a 

acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de 

computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o 

pleno acesso às informações disponíveis.”  

 

A EPE incluiu no seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), Ciclo 2013-2015, 

a Ação 7, que trata da  Verificação de Aderência à Legislação e Modelos de Referência e a primeira 

meta é a verificação de aderência ao e-MAG, e-PWG e e-PING dos sistemas da EPE . 

 

Em 2014 a EPE iniciou os estudos para verificar quais são as regras de acessibilidade do 

governo eletrônico aplicáveis à Empresa e a sua atual aderência. Em 2015 foi contratada uma 

empresa especializada para reformular o site da Empresa na internet, com a previsão de que a 

solução deverá estar aderente a todos os padrões estipulados pelo governo eletrônico, inclusive 

quanto a acessibilidade do seu sítio eletrônico para o uso das pessoas portadoras de deficiência 

visual. O desenvolvimento e a implantação da solução têm inicio previsto para 2016.  

http://www.epe.gov.br/PrestacaoDeContas/Paginas/default.aspx
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/;e
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasPrincipal2.asp
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6 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

6.1 DESEMPENHO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 

 

O desempenho financeiro da EPE, no exercício de 2015, apresentou dificuldade de 

recebimento de recursos apenas nas vinculações de pagamento 400 – Custeio e Investimento e 415 

– Custeio e Investimento PAC.  

 

Quadro Comparativo de Valores Solicitados x Valores Recebidos na Vinculação 400 

 

Mês Valor solicitado Valor Recebido 

Janeiro 2.747.199 1.002.000 

Fevereiro 3.104.249 572.000 

Março 2.973.203 706.000 

Abril 4.381.779 2.030.000 

Maio 3.578.584 915.786 

Junho 3.445.142 3.445.142 

Julho 1.607.631 1.100.000 

Agosto 1.463.842 1.200.000 

Setembro 5.683.612 1.211.000 

Outubro 1.500.000 1.300.000 

Novembro 1.500.000 1.500.000 

Dezembro 2.841.739 2.341.739 

                                                        Fonte: SIAFI 

 

Quadro Comparativo de Valores Solicitados x Valores Recebidos na Vinculação 415 

 

Mês Valor solicitado Valor Recebido 

Janeiro  - 

Fevereiro 618.444 - 

Março 1.491.200 516.928 

Abril 1.761.139 1.540.639 

Maio 1.047.398 1.047.398 

Junho 510.252 510.252 

Julho 1.024.747 1.024.747 

Agosto 484.914 484.914 

Setembro 750.000 750.000 

Outubro 450.000 450.000 

Novembro 100.000 100.000 

Dezembro 150.000 150.000 

                                                             Fonte: SIAFI 

 

Como é possível notar pela análise dos demonstrativos acima, a dificuldade de recebimento 

de recursos financeiros nas vinculações 400 e 415 se concentram nos meses de janeiro a maio e 

janeiro a abril, respectivamente. Nesse período, diversos fornecedores foram pagos em atraso 

incorrendo no pagamento de juros e multas definidos nos instrumentos contratuais. A EPE fez 
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diversas tratativas com o órgão central para tentar solucionar a falta de regularidade na liberação 

desses recursos, no mês de junho a situação se normalizou.  

 

O valor solicitado de recursos financeiros na vinculação 400 no mês de setembro se destaca 

das demais. Essa solicitação destinou-se, entre outros, ao pagamento de dividendos devidos ao 

Tesouro Nacional. Essa solicitação só foi atendida em dezembro, quando os pagamentos foram 

realizados. Ressalta-se ainda que aproximadamente 50% do valor dos dividendos devidos (R$8,1 

milhão) foram pagos com recursos financeiros próprios já existentes. 

 

6.2 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA 

EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE 

ATIVOS E PASSIVOS 

 

A preparação de Demonstrações Contábeis em conformidade com o CPC para PMEs requer 

o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da 

administração da Empresa no processo de aplicação das politicas contábeis. 

 

a) Depreciação 

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da 

depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos 

diretamente atribuíveis aos bens necessários para uso da administração. 

O valor contábil das peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções 

são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos. 

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos serão revisados e 

ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data 

de balanço. 

 

O imobilizado está avaliado ao custo de aquisição e sua depreciação é calculada usando o 

método linear para alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada 

como segue: 

 

Instalações – dez anos 

Máquinas e Equipamentos – dez anos 

Equipamentos de Informática - cinco anos 

Móveis e Utensílios - dez anos 

 

 

Quadro – Depreciação 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Instalações 

(R$) 

Máquinas e 

Equipamentos 

(R$) 

Equipamentos                  

de informática 

(R$) 

Móveis e 

Utensílios 

(R$) 

Totais 

(R$) 

Saldo em 31 de 

dezembro de 2014 
185.768 332.307 874.962 515.539 1.908.576 

Adições 
 

105.249 
  

105.249 

(-) Depreciação (64.372) (72.897) (345.985) (129.435) (612.690) 

Saldo em 31 de 

dezembro de 2015 
121.396 364.659 528.977 386.104 1.401.135 
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b) Amortização 

Softwares 

As licenças adquiridas separadamente são registradas pelo custo histórico. A amortização é 

calculada pelo método linear para alocar o custo das licenças. 

 

As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para sua 

utilização. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável de três a cinco anos. 

 

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de amortização dos ativos serão revisados e 

ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data 

de balanço. 

 

Os itens classificados como intangíveis no âmbito da EPE se referem s aquisições de 

licenças de softwares, de acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil 

– CPC 04. 

 

A amortização do Ativo Intangível é calculada usando o método linear para alocar seus 

custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada em cinco anos. 

 

Quadro – Demonstrativo Amortização 
  Softwares (R$) 

Saldo em  31 de dezembro de 2014 922.234 

 (-) Amortização      (440.207) 

Saldo em  31 de dezembro de 2015 482.027 

 

6.3 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA EPE 

 

Com base no art. 21 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no parágrafo 3º do art. 28 

da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, eventualmente a EPE recebe receitas provenientes dos 

ressarcimentos dos custos incorridos no desenvolvimento de estudos de inventários hidrelétricos, de 

viabilidade técnico-econômico de aproveitamento hidroelétrico e de impacto ambiental dos 

empreendimentos leiloados pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. 

 

Os gastos realizados pela EPE no desenvolvimento de estudos ou projetos de 

aproveitamentos hidrelétricos, ou de usinas termelétricas para serviço público, são informados e 

reconhecidos pela ANEEL e reembolsados pelo vencedor da licitação, nas condições estabelecidas 

nos correspondentes Editais de Licitações de Concessões. 

 

A Empresa de Pesquisa Energética possui sistemática de apuração de custos dos serviços. O 

sistema utilizado é o RHT (Registro das Horas Trabalhadas) e as informações sobre a apuração 

estão descritas abaixo: 

 

a) Objetivo 

Estabelecer todos os procedimentos gerenciais, administrativos e contábeis necessários à 

apuração do custo de funcionamento da estrutura organizacional da Empresa, através de seus 

órgãos, bem como necessários à apuração do resultado econômico dos serviços de pesquisa e 

estudos prestados pela Empresa e dos custos a serem alocados aos Projetos.  
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b) Finalidades 

As finalidades do sistema de custos são as seguintes: 

 

- Efetuar a apuração dos custos incorridos no desenvolvimento das atividades dos diversos 

órgãos da Empresa. 

 

- Efetuar a apuração dos custos incorridos na execução dos Projetos de Serviços de Estudos 

por intermédio de Contratos, realizados pelos diversos órgãos da Empresa. 

 

- Fornecer informações que possibilitem auxiliar a gerência das atividades da empresa. 

 

c) Conceituação  

Centro de Custo 

 

É o código representativo da Unidade Organizacional, que tem por finalidade apurar os 

custos de Pessoal, Material, Serviços de Terceiros e outros, incorridos pela Estrutura 

Organizacional da Empresa. 

 

Projeto de Serviço 

 

É o código representativo dos Serviços de Estudos realizados pela Empresa, quer por 

contratação, quer por sua própria iniciativa, quer por Convênios firmados etc., e tem por finalidade 

apurar os gastos realizados pelas Unidades Organizacionais, para a realização dos referidos Estudos. 

 

Os Projetos são imediatamente identificados de acordo com o tipo de contratação, 

codificados e divulgados para toda a empresa. 

 

 

Registro de Horas Trabalhadas – RHT 

 

É a unidade de medida a ser utilizada pelos funcionários para identificar o tempo trabalhado 

para cada Projeto de Serviço de estudos no decorrer do mês, ou para cada Etapa de Trabalho. Serão 

apuradas através do Sistema de Horas trabalhadas e serão utilizadas para a alocação dos custos de 

Pessoal e outros, aos Projetos de Serviços de Estudos. 

 

Relatório de Área Ocupada – m² - RAO 

 

É a unidade de medida a ser utilizada para alocação dos custos de Ocupação (tais como 

Aluguéis, Condomínio, Energia Elétrica, Limpeza, etc.) pelos órgãos da estrutura organizacional da 

Empresa. 

 

d) Origem das informações 

O Sistema de Contabilidade registra todas as receitas e despesas realizadas pelos diversos 

órgãos da empresa na execução de suas atividades, dentro dos princípios Gerais de Contabilidade e 

inclui nos seus registros, os respectivos Centros de Custos, necessários ao Sistema de Custos, que 

são indicados pelos respectivos órgãos. 
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O Sistema de Horas Trabalhadas apurará as horas trabalhadas por todos os funcionários da 

Empresa no mês, e por eles registradas, identificando o Centro de Custos, o Centro de Resultado e 

Projeto de Serviços, para o qual trabalhou. 

 

O Relatório de Área Ocupada - RAO informará ao Sistema de Custos, a área ocupada pela 

Empresa, para alocação das despesas de Ocupação aos respectivos Centros de Custos de cada órgão, 

proporcionalmente à sua área ocupada. 

 

e) Apuração de custos 

Apuração pelo Sistema de Contabilidade 

 

O sistema de contabilidade recebe informações a partir de dados das Funções geradoras de 

informações, a saber: 

 

Contabilização dos Gastos de Pessoal 

 

A Contabilização será feita mensalmente a partir das respectivas Folhas de Pagamento 

(normal, suplementar, 13 salário, Férias etc.), encargos e benefícios. 

 

A remuneração bruta, os encargos e os benefícios são contabilizados por Centro de Custos, 

ao qual o empregado está vinculado, de acordo com o Sistema de Administração de Pessoal. 

 

Relatório de Horas Trabalhadas 

 

Destina-se a informar, por cada empregado, a quantidade de horas trabalhadas pelos 

mesmos, para um o mais Projetos de Estudos, mensalmente. 

 

Por ser a base de distribuição fundamental para a alocação da maior parte dos custos aos 

projetos e pela sua dificuldade de coleta sem apoio informatizado foi desenvolvido, em Access, um 

aplicativo “RHT – Horas Trabalhadas”, através do qual o funcionário informará suas horas 

trabalhadas, no mês, para os Projetos de estudos. 

 

Contabilização de Serviços de Terceiros Contratados 

 

A contabilização de serviços será efetuada no mês da execução dos mesmos ou no mês a que 

se referirem os custos, de forma a atender o regime de competência. 

 

Os gastos com Serviços de Terceiros serão contabilizados por Centro de Custos, de acordo 

com o usuário do serviço e por ele informado nos documentos de Autorização de Pagamento, 

indicando os respectivos Convênios, quando for o caso, para os quais os serviços se destinaram. 

 

Contabilização de Outros Gastos 

 

A contabilização de outros gastos será realizada através do documento Pedido de 

Pagamento, no mês de sua realização, no qual serão indicadas as informações de custo, ou seja, os 

Centros de custos. 

 

Apuração Pelo Sistema de Custos 
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Com base no cadastro da contabilidade, é identificado o movimento contabilizado em cada 

mês nas Contas de Despesas (grupo 4), e nos correspondentes Centros de Custos. 

   

Nesta apuração, serão identificados os custos que, na etapa anterior, não foram alocados aos 

respectivos Projetos de Estudos, quando da sua contabilização, dentre eles destacamos os custos de 

gerência das Diretorias “Fim” (Diretoria de Estudos Econômicos e Energéticos - DEN, Diretoria de 

Estudos de Energia Elétrica - DEE e Diretoria de Petróleo, Gás e Bioenergia – DPG), e custos das 

Diretorias “Meio” (Presidência - PR e Diretoria de Gestão Corporativa – DGC). 

 

O Sistema de Custos procede à distribuição destes custos nas etapas, a saber: 

 

Contabilização dos Gastos de Ocupação 

 

Independente da função de contabilização para os Gastos de Ocupação, seja de Serviços ou, 

de Outros Gastos, a determinação do valor que caberá a cada Centro de Custos, será calculada 

proporcionalmente à área ocupada por cada órgão, e a cada Projeto de Estudo, para os quais tenha 

trabalhado. Para isto, será utilizado, também, o total de Horas Trabalhadas pelo órgão em relação a 

cada Projeto de Estudo. 

 

Consideram-se gastos de ocupação as seguintes despesas: 

 

 Aluguel – imóvel e instalações 

 Condomínio 

 Energia Elétrica 

 Água e Esgoto 

 Higiene e Limpeza 

 Seguros das instalações 

Contabilização dos Gastos de Funcionamento 

 

Independente da função de contabilização para os gastos de funcionamento, seja de Serviços 

ou de Outros Gastos, estes valores são alocados ao Centro de Custos do órgão beneficiário do 

serviço, sendo os principais gastos os seguintes: 

 

 Telefonia  

 Correios e malotes  

 Reprografia  

 Seguros (outros que não de instalações)  

 Serviço de Agenciamento 

 Revistas Jornais e Publicações  

 Materiais de Escritório  
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 Equipamentos  

Quando possível, é informado no momento da requisição, pelo usuário requisitante, ao órgão 

responsável pela gerência das Utilidades e Serviços, o Centro de Custos. Essa informação será 

utilizada quando da contabilização da cobrança do gasto correspondente. 

 

Distribuição de Custos da Área da Administração Técnica 

 

Nesta etapa, os custos não alocados diretamente no mês pelos Órgãos, identificados pelos 

Centros de Custos, são distribuídos proporcionalmente ao somatório dos custos de pessoal e 

serviços de terceiros, apropriado no mês aos Projetos de Estudos de responsabilidade dos órgãos 

geradores dos custos. 

 

Distribuição de Custos da Área da Administração Geral 

 

Nesta etapa, os custos da Área da Administração, que não foram previamente alocados aos 

Projetos de Estudo, serão distribuídos proporcionalmente ao somatório dos custos de pessoal e 

serviços de terceiros, apropriados no mês aos correspondentes Projetos de Estudos. 
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6.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 6.404/76 E NOTAS 

EXPLICATIVAS 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
 

  

CNPJ 06.977.747/0001-80 

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro 

(em reais)   

  
2015 

 
2014   

ATIVO 
      

     
  

Circulante 
      

Caixa e Equivalentes (nota 4) 
 

36.172.219 
 

41.349.291   

Tributos a Recuperar ou Compensáveis (nota 5) 
 

354.076 
 

418.720   

Adiantamentos a Empregados 
 

264.702 
 

248.162   

Despesas  Antecipadas 
 

10.938 
 

1.163.154   

Outros Créditos (nota 6) 
 

890.177 
 

728.854   

  
37.692.112 

 
43.908.181   

Não Circulante 
      

Realizável a longo prazo 
      

Depósitos Judiciais (nota 7) 
 

2.781.715 
 

2.544.637   

Imobilizado (nota 8) 
 

1.401.135 
 

1.908.576   

Intangível (nota 9) 
 

482.027 
 

922.234   

  
4.664.878 

 
5.375.447   

     
  

TOTAL DO ATIVO 
 

42.356.990 
 

49.283.628   

       

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
      

     
  

Circulante 
      

Fornecedores Nacionais (nota 13) 
 

624.372 
 

4.005.350   

Retenções Tributárias 
 

713.187 
 

541.717   

Impostos de Renda / CSLL a recolher 
 

502.576 
 

134.898   

PIS COFINS a recolher 
 

9.389 
 

-   

Obrigações Trabalhistas e Sociais (nota 14) 
 

7.691.100 
 

6.894.611   

Dividendos Propostos (nota 19) 
 

2.122.404 
 

7.837.776   

Obrigações com a Cessão de Pessoal (nota 15) 
 

1.404.983 
 

894.227   

Previdência Privada Complementar (nota 11) 
 

952.225 
 

850.000   

  
14.020.238 

 
21.158.581   

Não Circulante 
      

Provisões para Contingências (nota 10) 
 

602.000 
 

502.000   

  
602.000 

 
502.000   

Patrimônio Liquido 
      

Capital Subscrito (nota 16) 
 

20.544.367 
 

20.544.367   

Adiantamento para Futuro Aum.de Capital (nota 17) 6.666.166 
 

6.666.166   

Reserva Legal 
 

524.220 
 

412.515   

  
27.734.753 

 
27.623.047   

     
  

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

42.356.990 
 

49.283.628   



 

   124 

 

 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
 

CNPJ: 06.977.747/0001-80 

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro 

(em reais) 

     

  
2015 

 
2014 

RECEITA BRUTA DE SUBSÍDIOS PÚBLICOS 
   

 
Recursos Recebidos do Tesouro Nacional (nota 20-a) 95.631.718 

 
86.054.285 

     
RECEITA LÍQUIDA DE SUBSÍDIOS PÚBLICOS 95.631.718 

 
86.054.285 

     
CUSTOS DOS SERVIÇOS 

   

 
Remunerações -30.657.397 

 
-28.037.927 

 
Encargos Sociais -7.711.898 

 
-6.854.795 

 
Benefícios -4.594.100 

 
-4.641.153 

 
Materiais -104.392 

 
-27.377 

 
Serviços de Terceiros -10.194.220 

 
-10.535.697 

 
Taxas Municipais e Estaduais -200 

 
- 

 
Gerais de Funcionamento das Instalações -11.964 

 
-18.787 

 
Gerais da Administração -1.596.014 

 
-1.413.335 

  
-54.870.186 

 
-51.529.070 

     
LUCRO BRUTO 40.761.533 

 
34.525.215 

     
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS 

   

 
Remunerações -15.631.904 

 
-14.897.248 

 
Encargos Sociais -3.561.284 

 
-3.508.742 

 
Benefícios -2.647.613 

 
-2.639.791 

 
Materiais -96.005 

 
-116.635 

 
Serviços de Terceiros -4.885.534 

 
-4.705.589 

 
Despesas Tributárias -261.231 

 
-194.444 

 
Provisões para Contingências -100.000 

 
-500.000 

 
Gerais de Funcionamento das Instalações -8.837.751 

 
-8.492.381 

 
Gerais da Administração -1.301.956 

 
-1.114.180 

 
Receitas (Despesas) Financeiras -879.330 

 
797.324 

 
Outras Receitas (Despesas) operacionais 174.171 

 
- 

 
Reembolso de Custos e Despesas - Leilões ANEEL (nota 20-b) 3.591 

 
16.188.855 

  
-38.024.847 

 
-19.182.831 

     
LUCRO ANTES DO IRPJ E DA CSLL 2.736.686 

 
15.342.384 

     

 
Despesa com Provisões de IRPJ e CSLL -502.576 

 
-3.522.547 

     
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (nota 18) 2.234.110 

 
11.819.837 
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Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

CNPJ: 06.977.747/0001-80 

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 

(em reais) 

          

 
Capital 

Social  

Adiantamentos 

para Futuro 

Aumento de 

Capital 

 

Reserva  

Legal  

Lucros 

(prejuízos) 

acumulados 
 

Total 

Saldos em 31/12/2013 20.544.367 
 

6.666.166 
 

- 
 

(3.569.546) 
 

23.640.987 

          
Reserva de Capital - 

 
- 

 
412.515 

 
(412.515) 

 
- 

Lucro Líquido do Exercício - 
 

- 
 

- 
 

11.819.837 
 

11.819.837 

Dividendos Propostos (nota 19) - 
 

- 
 

- 
 

(7.837.776) 
 

(7.837.776) 

          
Saldos em 31/12/2014 20.544.367 

 
6.666.166 

 
412.515 

 
- 

 
27.623.047 

          
Reserva de Capital - 

 
- 

 
111.705 

 
(111.705) 

 
- 

Dividendos Propostos (nota 19) - 
 

- 
 

- 
 

(2.122.404) 
 

(2.122.404) 

Lucro Líquido do Exercício - 
 

- 
 

- 
 

2.234.110 
 

2.234.110 

          
Saldos em 31/12/2015 20.544.367 

 
6.666.166 

 
524.220 

 
- 

 
27.734.753 
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Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
 

CNPJ: 06.977.747/0001-80 

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro 

(em reais) 

    

 
2015 

 
2014 

    
ATIVIDADES OPERACIONAIS 

   
Lucro (prejuízo) do exercício (93.397.608) 

 
(74.234.448) 

Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa 
   

Depreciação e amortização 1.052.897 
 

1.385.910 

 
(92.344.711) 

 
(72.848.537) 

    
Redução (aumento) nos ativos operacionais 

   
Tributos a recuperar ou compensáveis 64.644 

 
3.012.740 

Adiantamentos a Empregados (16.540) 
 

(84.007) 

Despesas antecipadas 1.152.215 
 

(888.681) 

Depósitos Judiciais (237.078) 
 

(179.610) 

Outros Créditos (161.323) 
 

(34.051) 

 
801.918 

 
1.826.391 

Aumento (redução) nos passivos operacionais 
   

Fornecedores Nacionais (3.380.978) 
 

1.983.071 

Retenções Tributárias 171.470 
 

104.125 

Impostos de Renda / CSLL a recolher 367.677 
 

134.898 

PIS COFINS a recolher 9.389 
 

- 

Obrigações Trabalhistas e Sociais 796.489 
 

766.597 

Obrigações com a Cessão de Pessoal 510.756 
 

(13.346) 

Provisões para Contingências 100.000 
 

500.000 

Previdência Privada Complementar 102.225 
 

(174.204) 

 
(1.322.972) 

 
3.301.141 

    Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. operacionais (92.865.765) 
 

(67.721.006) 

    
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

   
Aquisição (baixa) do imobilizado (105.250) 

 
(729.805) 

Aquisição de intangível - 
 

(342.139) 

    
Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. de investimentos (105.250) 

 
(1.071.944) 

    
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 

   
Recursos Recebidos do Tesouro Nacional 95.631.718 

 
86.054.285 

Pagamentos de dividendos (7.837.776) 
 

- 

    
Caixa líquido gerado (aplicado) nas ativ. de financiamentos 87.793.942 

 
86.054.285 

    
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (5.177.073) 

 
17.261.335 

    
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 41.349.291 

 
24.087.956 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 36.172.219 
 

41.349.291 
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Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

  
CNPJ: 06.977.747/0001-80 

  
Demonstração do Valor Adicionado em 31 de dezembro 

  
(em  reais) 

       
       
    

2015 
 

2014 

       

 
Receitas 95.805.889 

 
86.054.285 

  
Subsídios Públicos 95.631.718 

 
86.054.285 

  
Outras Receitas 174.171 

 
- 

       
 

Insumos 17.509.235 
 

16.898.723 

  
Materiais, utilidades, serviços de terceiros e outros 17.509.235 

 
16.898.723 

       
 

Valor Adicionado Bruto 78.296.653 
 

69.155.561 

       
  

Depreciação e Amortização 1.052.897 
 

1.385.910 

       
 

Valor Adicionado Líquido produzido 77.243.756 
 

67.769.651 

       
 

Valor Adicionado recebido em transferência 413.187 
 

16.990.526 

  
Receitas Financeiras 350.690 

 
559.443 

  
Reversão de Custos e Despesas 58.905 

 
242.228 

  

Reembolso de Custos e Despesas - Leilões 

ANEEL 
3.591 

 
16.188.855 

       

 
Valor Adicionado Total a Distribuir 77.656.943 

 
84.760.177 

       
 

Distribuição do valor adicionado 
   

  
Pessoal 58.261.163 

 
54.623.254 

   
Remuneração Direta 48.027.093 

 
44.551.119 

   
Benefícios 7.241.713 

 
7.280.945 

   
FGTS 2.992.357 

 
2.791.190 

       
  

Governos (Impostos, taxas e contribuições) 9.010.271 
 

11.278.259 

   

Federais (inclui a contribuição previdenciária e 

sindical) 
8.799.514 

 
11.094.895 

   
Estaduais (inclui IPVA) 66 

 
28 

   
Municipais 210.690 

 
183.336 

       
  

Remuneração do capital de terceiros 8.151.399 
 

7.038.827 

   
Juros 1.288.925 

 
2.273 

   
Alugueis 6.724.138 

 
6.513.272 

   
Outras 138.336 

 
523.283 

       
  

Remuneração dos Capitais próprios 2.234.110 
 

11.819.837 

   
Lucros retidos / Prejuízo do exercício 2.234.110 

 
11.819.837 

       

 
Valor Adicionado Total Distribuído 77.656.943 

 
84.760.177 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

(Valores em Reais) 

 

1 CONTEXTO OPERACIONAL 

 

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE é uma empresa pública dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério de Minas e Energia – MME e constituída nos 

termos da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, e regulamentada pelo Decreto n.º 5.184 de 16 

de agosto de 2004. 

 

A EPE tem como atividade principal prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a 

subsidiar o planejamento do setor energético, tais como: energia elétrica, petróleo e gás natural e 

seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre 

outras.  

 

Compete também a EPE:  

 

 Elaborar e publicar o balanço energético nacional; 

 Identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos; 

 Dar suporte e participar das articulações relativas ao aproveitamento energético de rios 

compartilhados com países limítrofes; 

 Obter a licença prévia ambiental e a declaração de disponibilidade hídrica necessárias às 

licitações envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica e de transmissão de energia 

elétrica selecionados. 

 

O Estatuto Social da EPE foi aprovado pelo Decreto n.º 5.184, de 16 de agosto de 2004. 

 

A partir da publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA n° 11.647, de 24 de março de 2008, 

a EPE passou a integrar o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Na qualidade de empresa 

pública dependente, vinculada ao MME, a Empresa, a partir de abril de 2008, passou a receber 

subsídios públicos para custeio e investimento de suas atividades comerciais. 

 

A EPE declara que está adotando as Leis de nº 11.638, de 28 dezembro de 2007 e nº 11.941, de 

27 de maio de 2009 e que optou pela adoção do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 

das Pequenas e Médias Empresas - PME (R1) (NBC T 19.41). 

 

2 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

 

As Demonstrações Contábeis da EPE estão de acordo com o CPC PME (R1) emitido pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis. As políticas foram aplicadas de modo consistente nos 

exercícios apresentados. 

 

Para atender a Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, o DL nº 200 de 25 de fevereiro de 1967, e a 

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal, e 

considerando todas as alterações introduzidas nestes dispositivos legais, a EPE vem praticando, a 

partir de 2008, também a Contabilidade aplicada ao setor público por intermédio do Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, que permite o 

acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a 
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determinação dos custos dos serviços, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a 

interpretação dos resultados econômicos e financeiros. 

2.1 Base de preparação das principais políticas contábeis 

 

A preparação de Demonstrações Contábeis em conformidade com o CPC para PMEs requer o 

uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da 

administração da Empresa no processo de aplicação das politicas contábeis. 

2.2 Conversão de moeda estrangeira 

 

Moeda funcional e moeda de apresentação 

 

Os itens incluídos nas Demonstrações Contábeis são mensurados usando a moeda do principal 

ambiente econômico no qual a Empresa atua (“moeda funcional”). As Demonstrações 

Contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da EPE, e também a sua 

moeda de apresentação. 

 

2.3 Caixa e equivalentes de caixa 

 

Caixa e equivalentes de caixa registrados na conta única do Tesouro Nacional. 

 

A partir da migração do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais para Orçamento 

Fiscal e da Seguridade Social, ocorrida em 2008, os saldos disponíveis em conta bancaria junto 

ao Banco do Brasil, aplicados no Fundo de Renda Fixa BB-Extra mercado FAE, provenientes 

de recursos gerados pela EPE, foram recolhidos ao Tesouro Nacional, em conta única, 

identificados em fonte de recursos próprios e vinculação especifica na Unidade Gestora da 

Empresa. 

 

Também foram alocados na Conta Única como recursos próprios os valores recebidos do 

MME, relativos aos créditos decorrentes de prestações de serviços realizadas até março de 2008 

e liquidados após a migração para Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, bem como os 

valores dos custos de estudos de viabilidade de projetos hidrelétricos e de transmissão 

reembolsados pelas concessionárias de energia elétrica vencedoras de leilões de energia e de 

redes de transmissão. 

 

A partir do recolhimento dos recursos próprios para a Conta Única os valores disponíveis não 

estão sendo remunerados pelo Tesouro Nacional. 

 

2.4 Instrumentos Financeiros Básicos 

 

A EPE não possui instrumentos financeiros.  

 

2.5 Contas a Receber de Clientes 

 

A EPE não possui Contas a Receber de Clientes desde sua migração do Orçamento de 

Investimento das Empresas Estatais para o Orçamento Fiscal e da Seguridade, ocorrida em abril 

de 2008, quando deixou de emitir faturamentos. 

 

2.6 Investimentos em coligadas 
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A atividade da EPE, definida em seu Estatuto Social, conforme contexto operacional, não 

contempla participações em empresas coligadas e interligadas. 

 

2.7 Imobilizado 

 

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da 

depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos 

diretamente atribuíveis aos bens necessários para uso da administração. 

 

O valor contábil das peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são 

contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos. 

 

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos serão revisados e 

ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última 

data de balanço. 

 

Em conformidade com o CPC PME (R1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprovado 

pela Resolução 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade, a administração não 

identificou qualquer evidência de falta de recuperabilidade dos ativos imobilizados. 

2.8 Ativos Intangíveis 

 

Software 

 

As licenças adquiridas separadamente são registradas pelo custo histórico. A amortização é 

calculada pelo método linear para alocar o custo das licenças. 

As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para sua 

utilização. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável de três a cinco anos. 

 

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de amortização dos ativos serão revisados e 

ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última 

data de balanço. 

 

2.9 Fornecedores 

 

As contas a pagar aos fornecedores são reconhecidas pelo valor justo. Na rubrica de 

Fornecedores estão apropriadas as obrigações com as compras de insumos e de Ativo 

Imobilizado e Intangível, além das obrigações por serviços prestados por fornecedores 

nacionais. 

 

2.10 Provisões 

 

A Empresa é parte envolvida em processos judiciais em andamento de natureza cível, com 

indicativo de perda provável na avaliação da Consultoria Jurídica da EPE. 

 

As provisões para ações judiciais são reconhecidas quando:  

 

a) A Empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de 

eventos passados;  
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b) É provável que uma saida de recursos seja necessária para liquidar a obrigação;  

c) E o valor possa ser estimado com segurança. 

 

2.11 Passivo Contigente  

 

A Empresa é parte envolvida em processos judiciais em andamento de naturezas cíveis, 

trabalhistas, administrativas e outras, com indicativo de perda possível, porém não provável, na 

avaliação da Consultoria Jurídica da EPE. 

 

Seguindo-se aos critérios estabelecidos na CPC 25 e CPC PME, seção 21, essas ações judiciais 

foram divulgadas nas demonstrações financeiras em Nota Explicativa, uma vez que sua existência 

somente poderá ser confirmada pela ocorrência de eventos futuros incertos, não totalmente 

controlados pela EPE. 

 

2.12 Beneficios a empregados 

 

Previdência Privada 

 

A partir das aprovações pelos órgãos internos da Empresa, compreendendo a Diretoria 

Executiva e os Conselhos de Administração e Fiscal e pelos órgãos externos da administração 

pública a que a se submete, neles incluídos o Ministério de Minas e Energia – MME, o 

Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST e a 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, a EPE, na condição de 

Patrocinadora, celebrou Convênio de Adesão com a Fundação Eletrobrás de Seguridade Social 

– ELETROS visando ingressar no Plano de Previdência denominado “Plano EPE”, estruturado 

na modalidade de Contribuição Variável – CV. Para custear o referido Plano a EPE contribui 

mensalmente, paritariamente com os empregados, dirigente ou aqueles em exercício de função, 

denominados Participantes, com parcelas calculadas sobre as remunerações, inclusive o 13º 

salário, conforme estabelecido no Plano de Custeio.  

 

Para os empregados que optaram em contribuir a partir de sua admissão, a titulo de tempo de 

serviços passados, a EPE contribui com a mesma importância, nas condições estabelecidas no 

Regulamento Específico do Plano de Previdência ELETROS/EPE. 

 

Foram definidas as seguintes contribuições previdenciárias para os participantes e 

patrocinadora:  

 

 3% (três por cento) da parcela de remuneração mensal compreendida até o valor do teto 

de contribuição da Previdência Social e, 

 11% (onze por cento) da parcela de remuneração que exceder o limite do teto da 

Previdência Social. 

Por opção do Participante a contribuição mensal poderá ser reduzida semestralmente em 25% 

(vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por cento), ocorrendo também à redução da 

contribuição básica da Patrocinadora. 

 

Dado às características definidas no Plano CV não existem obrigações adicionais da 

Patrocinadora após efetuar os pagamentos das contribuições.  

 

As contribuições feitas pela Patrocinadora são reconhecidas como despesas de benefícios 

concedidos a empregados.  
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2.13 Reconhecimento da Receita 

 

A EPE tem como atividade principal estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento 

do setor energético, tais como: energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão 

mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.  

 

A Empresa reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurada com segurança; 

(ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade; e (iii) quando critérios 

específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme 

descrição a seguir: 

 

a) Receita de Subsídios Públicos 

 

As receitas da EPE são oriundas de dotações orçamentárias, para custeio de despesas e 

investimentos, através do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 

 

A Empresa poderá futuramente prestar serviços a terceiros, ensejando a emissão de Notas 

Fiscais de Serviços.  

 

b) Receita Financeira 

 

A receita financeira é decorrente da atualização da taxa Selic de tributos a compensar, da 

atualização monetária dos depósitos judiciais, dos descontos obtidos em pagamentos a 

fornecedores e doações recebidas. 

 

3 ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS 

 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 

experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. 

 

4 CAIXA E EQUIVALENTES  

 

Os Recursos estão identificados por fontes e vinculações oriundas do Tesouro Nacional (a) e 

por fontes de origem próprias (b), destinam-se principalmente ao pagamento de fornecedores, 

dividendos, pessoal próprio e pessoal cedido de outras empresas estatais e de órgãos públicos, 

encargos sociais e previdência privada, vencíveis no inicio de 2016, em consonância com as 

Programações Financeiras enviadas ao MME para janeiro de 2016. 

 

 
2015 2014 

a - Recursos do Tesouro Nacional 4.029.186 4.830.120 

b - Recursos próprios 32.143.033 36.519.171 

Total 36.172.219 41.349.291 

                                                                                       Fonte: Balancete 

 

5 TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPENSÁVEIS  

 

Os créditos tributários a recuperar ou a compensar originaram-se de: 

 

 ISS a Recuperar: Retenções a serem compensadas com recolhimentos futuros; 
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 IRPJ a Compensar: Saldo negativo de 2010, 2011, 2012 e 2013 configurado na Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ; 

 PIS COFINS a recuperar: retenções a serem compensadas em recolhimentos futuros; 

 Outras retenções de tributos: Retenção e pagamentos a serem compensados. 

 

 
2015 2014 

ISS a Recuperar 2.632 2.632 

IRPJ a Compensar 231.858 341.896 

CSLL a Compensar - - 

PASEP a Compensar 14.272 13.212 

COFINS a Compensar 65.869 60.980 

Outras Retenções e Tributos 39.445 - 

Totais 354.076 418.720 

                           Fonte: Balancete 

 

6 OUTROS CRÉDITOS  

 

O valor registrado a titulo de Outros Créditos representa contrapartida dos valores cobrados por 

FURNAS Centrais Elétricas S/A, que é objeto de negociação e discussão entre as partes. 

 

7 DEPÓSITOS JUDICIAIS 

 

7.1 Depósitos Judiciais – Previdenciários 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB realizou no exercício de 2009 o Mandado de 

Procedimento Fiscal nº 01.1.01.00.2009.001203-0, visando o cumprimento das obrigações 

previdenciárias relativas à remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais. 

 

Ao finalizar o Procedimento Fiscal foi constituído crédito previdenciário e lavrados os autos de 

infração DECAB nº. 37.200.111-4,  37.200.112-2,  37.200.113-0,  37.200.114-9, 37.200.115-7, 

37.200.116-5, 37.200.117-3, e 37.262.717-0, face ao entendimento da SRFB de 

descumprimentos de obrigações principais e acessórias, imputando à empresa o lançamento de 

contribuições previdenciárias acrescidas de juros e multas.  A decisão da SRFB no processo 

administrativo tributário foi no sentido de manter o lançamento e tornar definitiva a 

constituição do crédito tributário. 

 

Em razão de tais fatos, a EPE ingressou na 13ª. Vara Federal de Brasília - DF, ajuizando ação 

ordinária, com pedido de antecipação de tutela, resultando no Processo nº. 18936-

44.2010.01.3400, visando suspender a exigibilidade do crédito tributário de forma a 

restabelecer a Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa das 

Contribuições Previdenciárias e de Terceiros até decisão definitiva da demanda judicial. 

 

Por decisão da Justiça Federal da 13ª. Vara de Brasília - DF o pedido de antecipação de tutela 

foi indeferido, facultando à EPE o direito de realizar depósito integral do débito controvertido, 

a fim de gerar de imediato os efeitos legais para suspensão da exigibilidade da cobrança e a 

garantia do juízo. 

 

Em 14 de junho de 2010, após autorização da Diretoria Executiva da Empresa, realizou-se o 

depósito judicial, no valor de R$ 1.887.652 com a finalidade de suspender a exigibilidade do 

crédito tributário discutido nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº. 18936-

44.2010.4.01.3400 em curso perante a 13ª Vara Federal de Brasília – DF. Tal depósito 

possibilitou a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos às 

Contribuições Previdenciárias e de Terceiros em nome da EPE, em 25 de junho de 2010. 
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7.2 Depósitos Judiciais – Trabalhistas 

 

Pagamentos de depósitos recursais e encargos processuais, que ao final dos processos serão 

revertidos. 

 

A partir de 2013, os valores passaram a ser atualizados pela remuneração da caderneta de 

poupança mensal. 

 

 

 
2015 2014 

Contribuições Previdenciárias 2.731.029 2.519.475 

Outros - Processos trabalhistas 50.686 25.162 

Total 2.781.715 2.544.637 

                           Fonte: Balancete 

 

 

8 IMOBILIZADO 

 

O imobilizado está avaliado ao custo de aquisição e sua depreciação é calculada usando o 

método linear para alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que é 

estimada como segue: 

 

Instalações – dez anos 

Máquinas e Equipamentos – dez anos 

Equipamentos de Informática - cinco anos 

Móveis e Utensílios - dez anos 

 

 

 
Instalações 

Máquinas e 

Equipamentos 

Equipamentos de 

informática 

Móveis e 

Utensílios 
Totais 

Em 31 de 

dezembro de 2014 
185.768 332.307 874.962 515.539 1.908.576 

Adições 

(baixas)  
105.249 0,00 0,00 105.249 

(-) Depreciação (64.372) (72.897) (345.985) (129.435) (612.690) 

Em 31 de 

dezembro de      

2015 

121.396 364.659 528.977 386.104 1.401.135 

                                                                                                                                                                   Fonte: Balancete 

 

9 ATIVOS INTANGÍVEIS 

 

Os itens classificados como intangíveis no âmbito da EPE se referem s aquisições de licenças 

de softwares, de acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil – 

CPC 04. 

 

A amortização do Ativo Intangível é calculada usando o método linear para alocar seus custos, 

menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada em cinco anos. 
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  Softwares 

Em 31 de dezembro de 2014 922.234 

 (-) Amortização -440.207 

Em 31 de dezembro de 2015 482.027 

                                         Fonte: Balancete 

 

10 AÇÕES JUDICIAIS  

  

A EPE é parte em processos judiciais e administrativos de natureza tributária, cível, trabalhista 

e outros. 

 

A administração, com base em pareceres de seus consultores jurídicos internos, provisiona 

integralmente os processos cujo risco de perda seja classificado como provável. 

  

As ações judiciais existentes na EPE estão assim apresentadas:  

 

a) Ações com perdas prováveis: 

 

  2015 2014 

Trabalhistas 600.000 500.000 

Cíveis 2.000 2.000 

Total 602.000 502.000 

                           Fonte: CONJUR 

 

Constituiu-se a Provisão de R$ 602.000, de demandas judiciais não fiscais com base no parecer 

da Consultoria Jurídica da EPE, que realizou avaliação como perda provável para as mesmas, 

conforme abaixo: 

Cíveis: Referem-se aos processos 41089-14.2012.4.02.5101 e 43042-75.2007.4.01.3400 em 

fase de recurso onde a EPE foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Trabalhista: refere-se ao processo 0000852.08.2011.5.01.0027 no qual é pleiteado pedido de 

dano moral e nulidade da dispensa sem justa causa com pedido de retorno ao emprego. 

 

b) Ações com perdas possíveis: 

 

Descrição Valor 

Cíveis 2.677.864 

Trabalhistas 5.120.000 

Administrativas 5.063.182 

Total 12.861.046 

                                                Fonte: CONJUR 

 

Não foram constituídas provisões para as Demandas Judiciais que tiveram parecer da 

Consultoria Jurídica com avaliação de perda como possíveis, conforme critérios estabelecidos 

no CPC 25 estas ações foram classificadas como Passivo Contingente. 

Tratam-se das seguintes Ações Judiciais: 

 

Cíveis: ações movidas em relação a licenciamentos de UHE e editais de concursos públicos; 

Trabalhistas: ações movidas por ex-empregados relacionadas a danos morais e nulidade de 

dispensa sem justa causa; 
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Administrativas: pendências junto aos órgãos de arrecadação relacionados indeferimentos de 

pedidos de compensações de tributos e auto de infração por cobrança de ISS.  

 

11 OBRIGAÇÕES DE BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 

 

Os gastos com a previdência privada complementar relativos à contribuição da Patrocinadora 

foram de R$ 2.805.860 em 2015 (R$ 2.933.226 em 2014). 

 

As obrigações financeiras da EPE com a ELETROS registradas no Passivo Circulante estão 

sendo cumpridas integralmente, são vencíveis até o 5º. dia útil do mês subsequente aos 

descontos e ou aportes diretos dos Participantes, paritariamente com a contribuição da 

Patrocinadora e apresentam os seguintes saldos em 31 de dezembro:    

 

Descrição 2015 2014 

 A - Com Contribuições dos Empregados 476.320 424.358 

 B - Com Contribuições da Patrocinadora 475.905 425.642 

  952.225 850.000 

                                                                         Fonte: Balancete 

 

12 REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS 

 

Em atendimento a Resolução nº 3, de 31 de dezembro de 2010, art. 1º, letra “e”, da Comissão 

Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da 

União - CGPAR, o quadro abaixo demonstra as remunerações dos administradores e 

empregados, bem como os salários médios, de acordo com o Plano de Cargos e Salários da 

EPE, aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – 

DEST, no exercício de 2015: 

 

 

Remuneração Maior Menor Média 

Administradores R$ 32.482,13 R$ 6.496,43 (*) R$ 23.384,19 

Empregados – Nível Médio R$ 3.639,13 R$ 2.880,58 R$ 3.120,00 

Empregados – Nível Superior R$ 23.454,47 (**) R$ 9.735,37 R$ 11.412,61 

                                                                                                                 Fonte: Balancete 

(*) Complemento de honorários pagos pela EPE à Dirigente cedido de órgão público: mantem remuneração na 

origem. 

 

(**) Empregado de cargo efetivo designado para o exercício de Cargo em Comissão ou de Função Gratificada. 

Incluída na remuneração o valor referente diferença entre o valor da remuneração global do Cargo em Comissão 

ou Função Gratificada para o qual foi designado e a remuneração do cargo efetivo. 

 

13 FORNECEDORES 

 

Na rubrica de Fornecedores estão apropriadas as obrigações com as compras de insumos e de 

Ativo Imobilizado e Intangível, além das obrigações por serviços prestados por fornecedores 

nacionais, no montante de R$ 624.372 conforme abaixo detalhado: 

 
Vencidos A Vencer Total 

R$ 160.863 R$ 463.509 R$ 624.372 

                                                                        Fonte: Balancete 
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Os débitos vencidos, no montante de R$ 160.863 (cento e sessenta mil, oitocentos e sessenta e 

três reais) não foram pagos até o final do exercício, visto que não foram efetuados os repasses 

de recursos financeiros correspondentes por parte da Secretaria do Tesouro Nacional/STN, 

além do montante de R$ 123.426 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais) que 

são objetos de contestações junto aos fornecedores. 

 

14 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 

 

Os pagamentos das obrigações trabalhistas e sociais, tais como férias e os respectivos encargos 

incidentes (INSS, FGTS e Outros), são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se 

o regime de competência: 

 

  2015 2014 

 Provisões de férias a pagar 6.024.824 5.626.094 

 INSS a Recolher 1.204.415 862.377 

 FGTS a Recolher 460.755 382.734 

 Outros 1.106 23.406 

Total 7.691.100 6.894.611 

                                                     Fonte: Balancete 

 

15 OBRIGAÇÕES COM A CESSÃO DE PESSOAL 

 

As obrigações apresentadas neste grupo decorrem da cessão de empregados de empresas estatais 

à EPE. O quadro abaixo demonstra a composição do saldo a pagar em 31/12/2015.  

 

 EMPRESA 2015 2014 

FURNAS Centrais Elétricas S/A 1.043.241 765.227 

Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS 355.932 99.000 

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL 5.810 30.000 

Total 1.404.983 894.227 

                                                                        Fonte: Balancete 

 

O considerável saldo, cobrado por FURNAS Centrais Elétricas S/A referem-se à despesas que 

são objeto de discussão e negociação entre as partes. 

 

16 CAPITAL SOCIAL 

 

O Capital Social da EPE é de R$ 20.544.367 totalmente integralizado pela União. 

 

17 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 

 

Na qualidade de empresa pública dependente, vinculada ao MME, a Empresa recebeu no 

exercício de 2011 R$ 5.650.000 conforme documentos 2011AP000496, 2011AP000513 e 

2011AP000521. Em acordo com mensagem SIAFI 2011/0932037, de 01.07.2011, do 

GEAAC/CCONT/STN. Em 31 de janeiro de 2012, a Coordenação Geral de Contabilidade 

(CCONT) e a Coordenação Geral de Participações Societárias (COPAR) da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) emitiram Nota Conjunta nº 06 STN/CCONT/COPAR, determinando 

que as transferências de recursos da União para as empresas estatais dependentes fossem 

efetuadas por meio de Aumento de Capital. A partir de 2013, os valores passaram a ser 
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atualizados pela taxa SELIC mensal, conforme determina o artigo III, parágrafo 2º do estatuto 

da EPE. 

 

AFAC 
Atualização 

2012 2013 2014 Total 

5.650.000  1.016.166  6.666.166 

                                                            Fonte: Balancete 

 

Em 05 de julho de 2013, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) emitiu a Nota Conjunta nº 

13/2013/CCONT/COPAR/COFIN/STN, reavaliando os procedimentos contábeis da Nota 

Conjunta 06 STN/CCONT/COPAR de 31.01.2012, e considerando o teor da Nota COSIT-E nº 

15 de 21.01.2013. 

 

 A Nota Conjunta nº 13/2013/CCONT/COPAR/COFIN/STN revogou a Nota Conjunta 06 

STN/CCONT/COPAR, de 31.01.2012, e a mensagem SIAFI 2011/0932037, de 01.07.2011, 

determinando que, somente os valores recebidos a titulo de Adiantamento para Futuro Aumento 

de Capital – AFAC, com a finalidade de subsidiar despesas de investimentos, deveriam ser 

reconhecidas, as demais devem receber tratamento de subvenções, inclusive sendo tributadas. 

Dessa forma a Empresa de Pesquisa Energética – EPE, aguarda, para o exercício 2016, 

aprovação da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Fiscal, o reconhecimento dos 

valores de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, com Receita de Subsídios, 

gerando inclusive IRPJ e CSLL a recolher e Dividendos a Distribuir. 

 

18 RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 

A EPE apresentou no exercício de 2015 um Lucro de R$ 2.234.110 (2014 R$ 11.819.837). O 

referido resultado decorre principalmente de subsídios recebidos para quitação do passivo com 

dividendos (R$ 8.777.270) e para quitação de despesas apropriadas ao resultado em 2015. 

 

19 REMUNERAÇÃO AO ACIONISTA 

 

O Estatuto Social da EPE, Capítulo IX, artigo 29, estabelece um dividendo mínimo obrigatório 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido ajustado para pagamento de 

remuneração ao seu acionista. 

 

Em conformidade com a Lei nº. 6.404/76, atualizada com todas as alterações produzidas pelas 

legislações posteriores e no Capítulo IX do Estatuto Social, a Diretoria Executiva da EPE 

propõe distribuir integralmente o lucro liquido ajustado do exercício para o Tesouro Nacional, 

após a apropriação da reserva legal.  

 

Tal proposta deverá ser apreciada pelos Conselhos de Administração e Fiscal para posterior 

encaminhamento ao Ministro de Estado da Fazenda.  

 

Lucro líquido ajustado 2.234.110 

  (-) Reserva legal 111.705 

Dividendos propostos 2.122.404 

                                              Fonte: Balancete 

 

20 RECEITA  

 

A composição das receitas: 
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a) Subsídios Públicos 2015 2014 

 Recursos recebidos do Tesouro Nacional 95.631.718 86.054.285 

b) Reembolso de Custos de Despesas 
  

 Leilões ANEEL 3.591 16.188.855 

c) Outras Receitas 
  

 Receita Financeira  316.689 532.904 

 Reversão de custos/despesas 560.905 240.228 

 Outras Receitas 192.059 26.538 

Total 96.704.962 103.042.811 

Fonte: Balancete 

 

21 CUSTOS E DESPESAS DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS A EMPREGADOS: 

 

Natureza das despesas 2015 2014 

 Remunerações (salários, provisões de férias e13º) 46.099.601 42.931.011 

 Previdência Privada Complementar - Eletros 2.805.860 2.933.226 

 Auxilio Alimentação e Transporte 2.504.503 2.772.106 

 Auxílio Moradia e Creche 845.839 667.277 

 Assistência Médica e Odontológica 1.043.756 908.335 

Outros Benefícios 231.456 4.164 

Total 53.531.015 50.216.120 

Fonte: Balancete 

 

22 CONCILIAÇÃO ENTRE O BALANÇO SOCIETÁRIO E O BALANÇO SIAFI 

 

Em cumprimento ao Acórdão n° 2016/2006 do Tribunal de Contas da União – TCU, publicado no 

Diário Oficial da União em 6 de novembro de 2006, apresentamos a seguir as conciliações dos 

saldos das contas dos Balanços Patrimoniais registrados de acordo com a Lei nº 6.404/76 e suas 

alterações com os saldos registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal – SIAFI, em conformidade com Lei nº 4.320/64, o DL nº 200/67, e a Lei Complementar nº 

101/2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal e suas atualizações. 

 

Descrição Lei 6.404/76 Lei 4.320/64 Diferença Obs. 

Ativo Circulante 37.692.112 37.540.557 151.555 a 

Ativo Não Circulante 4.664.878 4.810.768 (145.890) b 

Total do Ativo 42.356.990 42.351.325 5.665  

Passivo Circulante (14.020.238) (20.103.014) (6.082.776) c 

Passivo Não Circulante (602.000) (6.613.668) (6.011.668) d 

Patrimônio Líquido (27.734.752) (15.634.643) 12.100.109 e 

Total do Passivo (42.356.990) (42.351.325) (5.665)  

Fonte: Balancete 

 

 

A conciliação apresentou uma diferença no total de R$ 5.665 (cinco mil seiscentos e sessenta e 

cinco Reais), considerada sem materialidade, as justificativas por grupamento do Balanço 

Patrimonial estão descritas abaixo: 
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a) No Ativo Circulante as diferenças apontadas estão demonstradas no quadro abaixo e ocorreram 

pela diferença de critérios de contabilização ou pela falta de tempo hábil para os ajustes.  

 

 
Tributos a Compensar (88.659) 

Adiantamento de salários 1.192 

Adiantamento de férias 263.510 

Adiantamento de viagens (24.488) 

TOTAL 151.555 

Fonte: Balancete 

 

 

b) As diferenças no Ativo Não Circulante, demonstradas abaixo, são decorrentes do Imobilizado e 

suas depreciações e do Intangível e suas amortizações e foram originadas na falta de prazo dado 

pelo STN, para regularização ao final do exercício. 

 

 
Imobilizado (10.651) 

Depreciação acumuladas (46.552) 

Intangível (14.223) 

Amortizações acumuladas (74.464) 

TOTAL (145.890) 

Fonte: Balancete 

 

 

As diferenças identificadas no Passivo Circulante referem-se: 1) A baixa do pagamento dos 

dividendos, não executada pelo sistema SIAFI e considerada na contabilidade societária. 2) Registro 

efetuado pela STN na conta de provisões de curto prazo, quando o correto seria provisões de longo 

prazo. 3) Fornecedores e obrigações fiscais e trabalhistas são referentes a diferença de critérios 

aplicados ao setor público. 

 

 
Dividendos propostos (6.589.658) 

Provisão de curto prazo (502.000) 

Fornecedores 784.425 

Obrigações fiscais e trabalhistas 224.457 

TOTAL (6.082.776) 

Fonte: Balancete 
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d) A diferença identificada no Passivo Não Circulante refere-se ao critério adotado pelo STN, para 

registro conta de AFAC, considerada como Passivo Não Circulante, quando o correto seria no 

Patrimônio Líquido, bem como das provisões para contingências de longo prazo, que esta registrada 

na Contabilidade Pública como curto prazo e apesar de já solicitadas as devidas regularizações não 

foram efetivadas.  

 

 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC  (6.613.668) 

Provisões de longo prazo 602.000 

TOTAL (6.011.668) 

                                                       Fonte: Balancete 

 

 

e) As diferenças no patrimônio líquido estão diretamente relacionadas às informações prestadas nos 

itens (a), (b), (c) e (d) e deverão ter suas regularizações providenciadas no exercício de 2016. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 

Aos Gestores da 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE 

Rio de Janeiro (RJ) 

 

Examinamos as demonstrações contábeis da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, que 

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do 

resultado e das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data. 

 

Responsabilidade da administração da Entidade sobre as demonstrações contábeis 

 

A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 

demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 

internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 

contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

 

Responsabilidade dos auditores independentes 

 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 

base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 

auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 

demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.  

 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 

respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 

selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 

relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. 

 

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 

adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de 

auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre 

a eficácia desses controles internos da Entidade.  

 

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 

opinião. 

 

Opinião  

 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa de Pesquisa Energética 

- EPE, em 31 de dezembro de 2015 e o desempenho de suas operações para o exercício findo 

naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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Ênfase  

 

1. A empresa destacou em nota explicativa (2.7 e 8), a não realização do teste de impairment, por se 

tratar de itens com pouca representatividade em seu ativo, onde a administração optou em sua não 

realização. 
 

2. Conforme destacada em Nota Explicativa nº 17, a empresa aguarda para o exercício de 

2016, a realização do levantamento dos valores contabilizados na conta Adiantamento para Futuro 

Aumento de Capital – AFAC, a fim de identificar e segregar, os valores referentes a subvenções 

para investimentos e os valores de subvenções para custeio, e realizar os devidos ajustes contábeis, 

gerando IRPJ e CSLL a recolher e dividendos a distribuir, bem como a propositura de submeter o 

assunto para aprovação da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal. Diante 

deste acontecimento, não temos como mensurar o impacto desses ajustes nas contas patrimoniais e 

do resultado na empresa. 

 

Outros 

 

1. Examinamos também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referente ao exercício 

de 31 de dezembro de 2015, elaborada sob a responsabilidade da administração Empresa de 

Planejamento Energética - EPE, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira 

para companhias abertas e como informação suplementar pela IFRS´s que não requerem a 

apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria 

descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em seus aspectos 

relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

 

2. Chamamos a atenção para o fato de que as Demonstrações Contábeis do Exercício encerrado 

em 31 de dezembro de 2014 foram auditadas por outra firma de auditoria, com relatório emitido em 

02 de fevereiro de 2015, o qual continha apenas ênfase. 

Ribeirão Preto (SP), 07 de março de 2016. 

 

 

 

AGUIAR FERES Auditores Independentes S/S 

CRC-2SP 022486/O-4 CVM – 9555 

Tanagildo Aguiar Feres 

Contador - CRC-1-SP 067138/O- 
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7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

7.1 GESTÃO DE PESSOAS.  

 

7.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL DA EPE. 

 

7.1.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade 

Jurisdicionada  

 

Quadro A.7.1.1.1 - Força de Trabalho da UJ                                         (Situação em 31 de dezembro de 2015) 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções 

gratificadas 

Lotação 
Ingressos no 

exercício 

Egressos no 

exercício 
Autorizada Efetiva 

1. Cargos em comissão - LP (Livre Provimento) 20 18 2 3 

1.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão (*) 2 - - 

1.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas (*) 3 - - 

1.3. Sem vínculo (*) 13 2 3 

2. Funções gratificadas - FG 42 36 1 2 

2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão (*) 29  - - 

2.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas (*) 7 1 2 

3. Celetistas (PCS+QI) 311 271 44 18 

4. Total (1+2+3) 331 325 47 23 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

 

Notas:  

a) os números acima não incluem os diretores; 

b)  o quadro de pessoal da EPE, autorizado pelo DEST/MP, através da Portaria nº 017, de 22 de dezembro de 2015, 

retificada em 31.12.2015, é de 331 empregados, compreendendo concursados regidos pelo Plano de Cargos e 

Salários- PCS, e contratados em Cargos Comissionados, através de livre provimento.  O quadro de pessoal 

anteriormente aprovado pelo DEST, através da Portaria nº 24, de 29 de setembro de 2011 era de 338 empregados.  

c) (*) não há quantidade de vagas autorizadas destinadas em específico para empregados de carreira ou à cedidos de 

outros órgãos em Cargos em Comissão, bem como para Função Gratificada.  

d) o quantitativo de 42 funções gratificadas (FG) da coluna “Autorizada”, está incluído no quantitativo de 311 

celetistas, pois os empregados que assumem FG ocupam vagas do PCS, sejam concursados ou cedidos; 

e) no item 3, apenas na coluna “Egressos no exercício”, consta um (1) empregado do Quadro Inicial, afastado por 

acidente do trabalho em 2013, que foi desligado em 28/04/2015, em decorrência do término da estabilidade 

acidentária se encerrou em abril de 2015. 
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Quadro A.7.1.1.2 - Distribuição da Lotação Efetiva  

(Situação em 31 de dezembro de 2015) 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1. Cargos em comissão - LP (Livre Provimento) 10 8 

1.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão 1 1 

1.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas 3 - 

1.3. Sem vínculo 6 7 

2. Funções gratificadas - FG 10 26 

2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão 4 25 

2.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas 6 1 

3. Celetistas (PCS) 70 201 

4.   Total (1+2+3) 90 235 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  

Nota: os números acima não incluem os diretores. 

 

 

Quadro A.7.1.1.3 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ  

(Situação em 31 de dezembro de 2015) 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções 

gratificadas 

Lotação 
Ingressos no 

exercício 

Egressos no 

exercício 
Autorizada Efetiva 

1. Diretores 5 5 2 1 

2. Cargos em comissão - LP (Livre Provimento) 20 18 2 3 

2.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão (*) 2 - - 

2.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas (*) 3 - - 

2.3. Sem vínculo (*) 13 2 3 

3. Funções gratificadas - FG 42 36 1 2 

3.1. Empregados de carreira vinculada ao órgão (*) 29  - - 

3.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas (*) 7 1 2 

4. Total (1+2+3) 73 59 5 6 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  

Nota: (*) não há quantidade de vagas autorizadas destinadas a empregados de carreira ou à cedidos de outros órgãos em 

Cargos em Comissão, bem como para Função Gratificada.  

 

Análise Crítica 

A EPE desenvolve atividades estratégicas, predominantemente pautadas no capital 

intelectual, devendo, portanto, por meio de um corpo técnico qualificado, garantir, na prestação de 

seus serviços, as bases teóricas necessárias ao planejamento do setor energético brasileiro. 

 

O quadro de pessoal da EPE, autorizado pelo DEST/MP, através da Portaria nº 017, de 22 de 

dezembro de 2015, retificada em 31.12.2015, é de 331 empregados, compreendendo concursados 
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regidos pelo Plano de Cargos e Salários- PCS, e contratados em Cargos Comissionados, de livre 

provimento e exoneração.  O quadro de pessoal anteriormente aprovado pelo DEST, através da 

Portaria nº 24, de 29 de setembro de 2011 era de 338 empregados. 

 

Em 2015, a EPE finalizou o ano com 325 empregados.  Destes, 302 (93%) vinculados ao 

Plano de Cargos e Salários (PCS) da Empresa e os demais, cedidos ou ocupantes de cargos em 

comissão, de livre provimento.  O Plano de Cargos e Salários da EPE contempla cargos de nível 

superior e de nível médio.  As posições de nível superior dividem-se em 3 (três) cargos - Advogado, 

Analista de Pesquisa Energética (atividades finalísticas) e Analista de Gestão Corporativa 

(atividades de suporte e infraestrutura), que totalizaram 272 empregados, representando 87% das 

vagas autorizadas.  Desse total, 29 empregados ocupam Função Gratificada e 2 ocupam Cargo 

Comissionado.  O quadro de Assistente Administrativo, de nível médio, em 2015 foi integralizado 

com o preenchimento das 30 vagas autorizadas.  

 

Em 28 de abril de 2015, ao término da estabilidade acidentária, foi desligado o último 

empregado do Quadro Inicial, que esteve licenciado por acidente do trabalho desde setembro de 

2013, atendendo-se, assim, em sua plenitude a extinção do Quadro Inicial, conforme definido na 

Ação Civil Pública nº 0000741-88.2011.5.01.0038.  

 

Em 2015, a solicitação feita pela EPE para expansão do quadro de vagas de pessoal e de 

Funções Gratificadas, de forma a dar melhores condições de atender a demanda de atividades 

extraordinárias pelo órgão supervisor (Ministério de Minas e Energia), como também para melhor 

atender a expansão de atividades decorrentes da sua consolidação ao longo de 10 anos de existência, 

não foi autorizada, em sua plenitude, pelo DEST/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

tendo ocorrido, inclusive, a redução do limite de 338 para 331 empregados em dezembro de 2015. 
 

7.1.1.2 Qualificação e capacitação da Força de Trabalho 

 

Quadro A.7.1.2.2 - Quantidade de Servidores da UJ por faixa etária  

(Situação em 31 de dezembro de 2015) 

Tipologias do Cargo 

Faixa Etária (anos) 

Total 
Até 30 

De 31 a 

40 

De 41 a 

50 

De 51 a 

60 

Acima de 

60 

1. Diretores - - - 4 1 5 

2. Cargos em comissão - LP (Livre Provimento) - 3 3 5 7 18 

2.1. Empregados de carreira vinculados ao órgão - - 1 1 - 2 

2.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas - 1 - 1 1 3 

2.3. Sem vínculo - 2 2 3 6 13 

3. Funções gratificadas - FG - 13 11 7 5 36 

3.1. Empregados de carreira vinculados ao órgão - 13 9 5 2 29 

3.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas - - 2 2 3 7 

4. Celetistas (PCS) 78 126 41 22 4 271 

5. Total (1+2+3+4) 78 142 55 38 17 330 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  
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Quadro A.7.1.2.3 - Quantidade de Servidores da UJ por nível de escolaridade  

(Situação em 31 de dezembro de 2015) 

Tipologias do Cargo 
Formação 

Total 
Doutorado Mestrado PHD 

Pós 

Graduação  
Superior 2º grau 

1. Diretores 2 - - 1 2 - 5 

2. Cargos em comissão - LP (Livre Provimento) 3 3 - 10 2 - 18 

2.1. Empregados de carreira vinculados ao órgão 1 1 - - - - 2 

2.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas - - - 2 1 - 3 

2.3. Sem vínculo 2 2 - 8 1 - 13 

3. Funções gratificadas - FG 10 9 1 10 6 - 36 

3.1. Empregados de carreira vinculados ao órgão 10 8 - 6 5 - 29 

3.2. Empregados cedidos de outros órgãos e esferas - 1 1 4 1 - 7 

4. Celetistas (PCS) 9 64 1 56 122 19 271 

5. Total (1+2+3+4) 24 76 2 77 132 19 330 

 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

Nota: Embora o cargo de Assistente Administrativo (nível médio), exija somente a formação de segundo grau, constata-

se que, do efetivo neste cargo em dezembro de 2015 (30 empregados), 37% (11 empregados) possuem formação de 

nível superior. 

 

 

 CAPACITAÇÃO 2015 

 

As ações voltadas para o treinamento e desenvolvimento dos empregados da Empresa, 

contabilizadas em 2015, totalizaram 127 eventos, contemplando 335 empregados, 1.607 

participações (inscrições efetuadas), gerando um total de 15.578,7 horas de capacitação.  Destaca-se 

que: 

− 102% do efetivo (335 empregados) participaram de alguma ação de capacitação até o final do 

exercício de 2015. Dos empregados capacitados, 10 não permaneceram na Empresa até o final 

de 2015 (razão pela qual o índice de participantes foi de 102%). 

− O investimento médio por empregado capacitado (335 empregados) foi de R$ 897,75.  

− A média de horas de capacitação, por empregado capacitado, foi igual a 46,5 horas. 

 

O investimento financeiro em inscrições foi de R$ 300.746,75, do total do orçamento anual 

destinado para essa finalidade (R$ 350.000,00). O fluxo irregular de recursos no exercício, 

associado à greve deflagrada durante as negociações do ACT 2015/2016, comprometeu a execução 

dessa ação, uma vez foi necessário suspender eventos de capacitação que totalizavam R$ 29.971,02, 

o que resultaria, se efetivamente realizados, no percentual de 94,5% de utilização da verba 

destinada à capacitação. 

 

Foram realizados os seguintes programas corporativos: 

a. Programa de Capacitação em Gerenciamento de Projetos, que teve por objetivo 

ampliar conhecimentos, desenvolver habilidades e trabalhar atitudes, por meio da 

utilização de ferramentais teóricos e práticos, proporcionando o aperfeiçoamento dos 

processos de planejamento, execução, monitoramento e controle dos projetos da Empresa. 
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O programa, iniciado em 2014, foi estruturado em 10 módulos e 01 Workshop. Em 2015, 

contou com a participação de 300 empregados, sendo que os módulos realizados 

totalizaram 160 horas de capacitação. 

 

b. Palestras sobre Assédio Moral, que propiciaram esclarecimentos para uma melhor 

conscientização de todos os empregados sobre os desafios à boa convivência que este 

relevante tema apresenta, visando à manutenção de um ambiente de trabalho saudável,  

livre de qualquer forma de assédio. Foram realizadas 04 turmas, com carga horária de 3 

horas cada uma, totalizando a participação de 277 empregados, de todos os níveis 

hierárquicos da Empresa.  

 

Foram realizados, ainda, eventos específicos afetos às áreas técnicas, tais como “Brazil 

Windpower 2015”, “Rio Pipeline 2015 – Conference and Exposition”, “XXIII Seminário 

Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica – SNPTEE”, “XVI Encuentro 

Regional Iberoamericano de Cigré – ERIAC”, “XVI Congresso Brasileiro de Energia”, “3º 

Fórum Nacional Ecoenergia de Biocombustíveis“, “15ª edição da Conferência Internacional 

DATAGRO sobre Açúcar e Etanol”, dentre outros. 
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7.1.2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL 

 

7.1.2.1 CUSTOS DE PESSOAL DA EPE 

  

Quadro A.7.1.3 – Custos do pessoal                                                                                                                           (Situação em 31 de dezembro de 2015) 

Tipologias/ 

Exercícios 

 Vencimentos e 

Vantagens Fixas  

 Despesas Variáveis   Despesas 

de 

Exercícios 

Anteriores  

 Decisões 

Judiciais  
 Total  

 Retribuições   Gratificações  
  

Adicionais  

 

Indenizações  

 Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 

Despesas 

Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2015 31.386.094,18 2.245.197,69 2.905.982,89 1.033.634,20 3.220.023,73 930.501,33 109.621,46 0 0 41.831.055,48 

2014 28.392.119,11 1.923.376,77 2.632.571,55 919.657,97 3.087.099,07 795.611,21 168.218,47 0 0 37.918.654,15 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2015 189.110,84 1.239.850,86 117.833,38 41.921,26 239.890,35 13.592,37 7.456,77 0 0 1.849.655,83 

2014 71.019,09 1.243.286,40 113.667,14 28.215,14 39.204,05 3.813,02 5.423,11 0 0 1.504.627,95 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2015 4.161.090,42 235.338,41 373.476,42 200.662,82 203.407,04 88.359,41 156.561,54 0 0 5.418.896,06 

2014 4.307.133,71 225.427,24 405.380,87 189.559,79 190.222,22 98.713,02 85.251,16 0 0 5.501.688,01 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

Notas: 

a) campo “Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada“ inclui os concursados (PCS). 



 

 

150 

 

7.1.3 GESTÃO DE RISCOS RELACIONADOS AO PESSOAL 

7.1.3.1 Irregularidades na Área de Pessoal 

Não ocorreram irregularidades na área de Pessoal no exercício de 2015. 

 

7.1.3.2 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 

Quando da admissão do empregado é exigida a entrega de “Declaração de Não 

Acumulação de Cargo”.  No exercício de 2015, não foi identificada nenhuma acumulação indevida.  

7.1.3.2.1 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e 

Empregos Públicos  

Não houve necessidade de providências, uma vez que não foi identificada nenhuma 

acumulação indevida de cargos, funções ou empregado públicos. 

 

7.1.3.3  Terceirização Irregular de Cargos 

Não existe terceirização irregular de cargos, visto que não há contrato com fornecimento 

de mão-de-obra em atividades abrangidas pelo Plano de Cargos e Salários (PCS). 

 

7.1.3.4  Riscos Identificados na Gestão de Pessoas 

Ao longo de 2015 persistiram as limitações dos referenciais orçamentários definidos pelo 

Ministério do Planejamento que tem impossibilitado à EPE atender as demandas de capacitação de 

seu pessoal, no nível desejável. Esta limitação tem se caracterizado como um elemento crítico na 

gestão de pessoal, pois além de não garantir a qualificação em temas específicos para o 

desenvolvimento das atividades da Empresa, frustra a expectativa do corpo funcional.  

Visando oferecer melhores perspectivas de desenvolvimento dos profissionais na carreira, 

possibilitando maior satisfação dos empregados e a sua decorrente retenção na Empresa, fator 

crucial para a efetiva consolidação e aperfeiçoamento técnico dos empregados, em 2015 foi 

retomada a revisão do Plano de Cargos e Salários aprovado em 2007. Este projeto, iniciado no final 

de 2014, tem sido reportado periodicamente ao DEST e é conduzido exclusivamente por  

empregados da EPE. Estima-se que sua conclusão e aprovação, no âmbito da Empresa, ocorra em 

2016 para posterior apreciação do DEST e do MP nos termos do estatuto. 

 

7.1.3.5 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

 ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS OCUPACIONAIS 

Em 2015 não ocorreu acidente de trabalho e tampouco empregados acometidos com doenças 

ocupacionais.  

 

 AFASTAMENTOS 

 



 

151 

 

Em 2015 houve 26 afastamentos, dos quais 16 foram por licença maternidade, 8 pelo 

INSS, por se tratar de licença saúde por período superior a 15 dias e 2 por licença sem vencimentos, 

para tratar de assuntos particulares. 

 

A EPE tem conduzido apurações trimestrais quanto à indisponibilidade de sua força de 

trabalho motivada por doença.  Tal identificação visa estudar as possíveis soluções e subsidiar 

iniciativas voltadas para a qualidade de vida, disseminação de informações e a adoção de medidas 

preventivas. 

 

Para o cálculo da taxa de afastamento por motivo médico, adota-se a razão entre a soma 

dos dias de ausência por afastamento médico do período e o número de dias corridos do período, 

multiplicado pelo efetivo médio do período (x 100).  Apuram-se os dias de afastamento registrados 

no atestado médico ou no laudo do INSS por doença (ocupacional ou não ocupacional) e acidente 

do trabalho, com ou sem auxílio doença.   

 
Dias de ausência por 

afastamento médico no período 

Total de dias 

corridos no período 

Efetivo médio 

do período 

Taxa de 

absenteísmo 

1.860 365 307 1,7% 

 Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 
 

A meta é não superar 2%, tendo sido 1,7% a taxa anual de 2015. 

 

 ROTATIVIDADE 

 

Para o cálculo da taxa de rotatividade adotou-se como parâmetro a conceituação do IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: “É a razão do mínimo entre as admissões e 

desligamentos no mês de referência da pesquisa e o número total de pessoas ocupadas 

assalariadas no mês imediatamente anterior, multiplicado por 100. Representa, portanto, a 

percentagem do número de trabalhadores substituídos por outros no total de trabalhadores.”
1
 

Para o cálculo da taxa de rotatividade do ano de 2015, considerou-se a razão do mínimo 

entre as admissões e desligamentos de concursados do ano de 2015, e o número médio de 

empregados concursados no exercício anterior, multiplicado por 100. 

 

Concursados 
Efetivo médio 

do ano anterior 

Total de 

admissão 

no ano 

Total de 

desligamento 

no ano 

Taxa de 

rotatividade 

Quadro 302 44 17 5,6% 

        Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/industria/pimes/conceituacao.shtm. 

Definição similar é encontrada no livro “Rotatividade e políticas públicas para o mercado de trabalho” / Departamento Intersindical 

de Estatística Estudos Socioeconômicos. -- São Paulo: DIEESE, 2014 – pg. 38: “Além disto, foram elaborados dois cálculos da 

rotatividade brasileira. O primeiro usando a informação do total dos desligados na apuração do menor valor observado entre 

desligados e admitidos, ou seja, trata-se do cálculo para o conjunto do mercado de trabalho.” 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/industria/pimes/conceituacao.shtm
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Destaca-se ainda que 43% (19) das admissões ocorridas no período atenderam a uma 

necessidade de reposição do quadro de pessoal e 57% (25) ao aumento de quadro de pessoal.   

 

Os desligamentos dos empregados concursados ocorreram por motivos distintos, sendo 15 

por decisão dos empregados, ou seja, saída voluntária e 2 por demissão por justa causa.  Dos 

motivos de desligamentos voluntários apurados, destaca-se que a maioria estava insatisfeita com a 

perspectiva de carreira, tanto no aspecto financeiro quanto de crescimento profissional. Além disso, 

foi mencionada a insatisfação em relação à liderança. O tempo médio de permanência dos 17 

desligados é de 4,8 anos. 

 

 DESEMPENHO FUNCIONAL 

 

Em 2015, em observância ao que dispõe o Plano de Cargos e Salários da Empresa e a 

Sistemática de Avaliação de Desempenho, foi aplicada a avaliação de desempenho aos 260 

empregados elegíveis, representando 94% do total de empregados concursados da EPE (277). 

 

Também foi aplicada a Promoção por Tempo de Serviço, que ocorre a cada dois anos, de 

forma alternada com a Promoção por Mérito e, considerando a verba disponível, contemplou 157 

empregados, que representam 63% do total de empregados elegíveis à promoção (249). 

 

 NÍVEIS SALARIAIS  

 

O Plano de Cargos e Salários da EPE contempla um Cargo de Nível Médio e três Cargos 

de Nível Superior.  

 

A tabela salarial do Cargo de Nível Médio possui 39 referências (níveis salariais). O 

incremento remuneratório entre cada nível é de 2,965%. 

 

A tabela salarial dos cargos de Nível Superior possui 27 referências (níveis salariais), 

sendo que o incremento remuneratório entre cada nível é de 2,899%. 

 

 

 DEMANDAS TRABALHISTAS 

 

Em 20/08/2014 foi ajuizada, em face da EPE, a Ação Trabalhista de nº 0011090-

13.2014.5.01.0082. A Ação foi julgada improcedente. Foi interposto Recurso Ordinário pelo autor. 

Já houve julgamento do Recurso e a sentença de improcedência foi mantida, tendo a mesma sido 

publicada em 27/04/2015. O processo ainda não teve seu trânsito em julgado. 

 

Em 14/07/2011 foi ajuizada, em face da EPE, a Ação Trabalhista de número 0000852-

08.2011.5.01.0027. A ação foi julgada procedente em parte, tendo a EPE sido condenada ao 

pagamento de salários e benefícios desde a demissão até a data de reintegração do autor, bem como 

ao pagamento de diferenças salariais em face do não enquadramento do autor no nível correto do 
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cargo. O pedido de danos morais foi julgado improcedente. A EPE interpôs Recurso Ordinário, 

tendo sido reformada parcialmente a sentença, para excluir a condenação no que se refere a 

diferenças salariais. O processo está em fase de Recurso de Revista no Tribunal Superior do 

Trabalho. O processo ainda não teve seu trânsito em julgado. 

 

 

7.1.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO E DE ESTAGIÁRIOS 

 

7.1.4.1 Contratação de Estagiários 
  

 

Quadro A.7.1.4.1 – Composição do Quadro de Estagiários 

  
Nível de escolaridade 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

(em R$ 1,00)   1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

  Nível superior 9 11 - - R$ 93.496,09 

  Área Fim 5 7 - - R$ 61.554,69 

  Área Meio 4 4 - - R$ 31.941,39 

  Total 9 11 - - R$ 93.496,09 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  
  Notas:  

1. a EPE somente possui programa de estágio para estudantes de nível superior; 

2. os valores especificados acima foram referentes ao contrato firmado com o agente integrador, onde estão 

incluídas a taxa de administração, de 1,7%,  e  o valor da bolsa estágio (R$ 1.156,40), composta pelo valor da 

bolsa, do auxílio refeição e do auxilio transporte; 

3. o quantitativo de estagiários refere-se aos contratos vigentes no último dia de cada trimestre; 

4. a despesa no exercício refere-se aos valores efetivamente dispendidos em cada trimestre. 

 

O Programa de Estágio da EPE é regulado por normativo interno que estabelece as regras 

que norteiam a contratação e realização de estágio, por estudantes de nível superior, que frequentem 

cursos compatíveis com as atividades da EPE, em instituições de ensino reconhecidas pelo 

Ministério da Educação. 

 

O programa foi interrompido em 14 de agosto de 2015 em virtude do encerramento do 

contrato com o agente de integração CIEE - Centro de Integração Empresa Escola. Em função do 

desinteresse desse Agente de Integração na continuidade da prestação dos serviços, a EPE realizou 

dois processos licitatórios para a contratação de novo agente de integração. No entanto, não houve 

empresa habilitada nos dois processos.  

 

Dessa forma, motivada também pelos cortes orçamentários a que foi imposta em 2015, a 

EPE optou por interromper temporariamente o Programa de Estágio da Empresa.  

 

7.1.4.2. Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva. 
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Quadro A.7.1.4.2 Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância 

ostensiva 

 

 
Unidade Contratante 

Nome: Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

UG/Gestão: 325001/32314 CNPJ: 06.977.747/0002-61 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contrato 
Área Nat. 

Identificação 

do Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

 

Período contratual de 

execução  

Nível de Escolaridade 

exigido dos 

trabalhadores 

contratados Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 

2013 L O 
CT-EPE-

013/2013 

10.476.565/000

1-01 
02/05/2013 31/07/2015 14 14 - - - - E 

2015 L O 
CT-EPE-

017/2015 

01436782/0001

-79 
01/08/2015 Vigente 14 14 - - - - A 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

 Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos/ Administração Geral 
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7.1.4.3 Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão  

Quadro A.7.1.4.3.1 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra  
Unidade Contratante 

Nome: Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

UG/Gestão: 325001/32314 CNPJ: 06.977.747/0002-61 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contrato 
Área Nat. 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período contratual de execução 

das atividades contratadas 

Nível de Escolaridade exigido dos 

trabalhadores contratados 
Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2013 1, 2, 3, 4 O CT-EPE-013/2013 10.476.565/0001-01 02/05/2013 31/07/2015 8 8 9 6 - - E 

2015 1, 2, 3, 4 O CT-EPE-017/2015 01.436.782/0001-79 01/08/2015 Vigente 8 8 6 6 - - A 

2011 7 O CT-EPE-033/2011 09.323.210/0001-95 16/12/2011 15/12/2015 - - 6 4 - - E 

2015 7 O CT-EPE-029/2015 05.344.234.0001/70 16/12/2015 Vigente - - 4 4 - - A 

2014 1 O CT-EPE-016/2014 10.213.136/0001-33 01/09/2014 Vigente     6 6 P 

2012 7 O CT-EPE-026/2012 02.605.452/0001-22    23/8/2012 22/11/2015   1 1   E 

2015 7 E DL.EPE.072/2015 02.605.452/0001-22 23/11/2015 06/01/2016   1 1   E 

LEGENDA 

Área: 
1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 

2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 

3. Serviços de Copa e Cozinha; 

4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 

5. Serviços de Brigada de Incêndio; 

6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 

7. Outras. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

  Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos/ Administração Geral 
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Quadro A.7.1.4.3.2 - Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço com locação de mão de obra – 2015 

 

Identificação do Contrato Área Quantidade Unidade Administrativa  

CT-EPE-017/2015 1, 2, 3, 4, 7 28 Superintendência de Recursos Logísticos 

CT-EPE-029/2015 9 4 Superintendência de Recursos Logísticos 

CT-EPE-016/2014 1 6 Presidência/Diretorias 

CT-EPE-026/2012 9 1 Presidência 

DL.EPE.072/2015 9 1 Presidência 

LEGENDA 

Área: 
1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 

2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 

3. Serviços de Copa e Cozinha; 

4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 

5. Serviços de Brigada de Incêndio; 

6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 

7. Higiene e Limpeza; 

8. Vigilância Ostensiva; 

9. Outras.  

                     Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos/ Administração Geral  
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7.1.4.4 Análise Crítica dos itens 7.1.4.2 e 7.1.4.3 

Os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra, no âmbito da EPE, são 

aqueles relacionados às terceirizações admitidas na legislação. 

 

CT-EPE-013/2013  

O contrato CT-EPE-013/2013, firmado com a empresa OCEANO SERVIÇOS LTDA., 

CNPJ Nº 10.476.565/0001-01 tinha prazo de vigência até 1º de maio de 2015. Consultada a respeito 

da prorrogação do contrato por mais 12 meses, a empresa OCEANO SERVIÇOS LTDA.,  informou 

não ter mais condições econômicas para manter o contrato, em razão das alterações do cenário 

econômico, as quais ensejaram perdas significativas na sua carteira de contratos, a partir de 

fevereiro/2015. 

Diante do cenário exposto, fez-se necessário efetuar novo processo licitatório visando 

garantir a manutenção da prestação do serviço de caráter continuado, imprescindível para o 

funcionamento da EPE.  

 

CT-EPE-017/2015  

Após os fatos supracitados foi realizada nova licitação e o contrato CT-EPE-017/2015 foi 

firmado com a empresa KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., CNPJ Nº 

01.436.782/0001-79  e o serviço vem sendo prestado adequadamente. 

 

CT-EPE-033/2011 

O contrato mantido com a empresa BRAGA & NOVAES LOCADORA DE VEÍCULOS 

LTDA., CNPJ Nº 09.323.210/0001-95 foi encerrado em dezembro de 2015, já que a empresa 

manifestou que não tinha interesse em prorrogar o contrato por mais um período de 12 (doze) 

meses. 

 

CT-EPE-031/2012 

O contrato celebrado com a Empresa Brasileira de Frotas Ltda-ME, referente à prestação 

do serviço de locação de veículos executivos para o Escritório Central da EPE no Rio de Janeiro, se 

encerrou no final de novembro de 2015. 

Diante da proximidade dos prazos de encerramento, a EPE decidiu unificar a prestação dos 

serviços contida nos dois contratos (CT-EPE-033/2011 e CT-EPE-031/2012), conforme a seguir 

detalhado na referência ao contrato - CT-EPE-029/2015. 

 

CT-EPE-029/2015 

Em razão das restrições orçamentárias do Governo Federal e buscando a economia 

processual e a redução dos custos homem hora na fase de contratação, e posteriormente, na fase de 

fiscalização dos contratos, a EPE unificou os contratos de locação de veículos e cessão de mão de 

obra de motorista executivo (CT-EPE-033/2011 e CT-EPE-031/2012) por intermédio de um novo 

processo licitatório. A empresa RJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 
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05.344.234.0001/70 foi a vencedora do pregão eletrônico e vem prestando o serviço 

adequadamente. 

 

CT-EPE-026/2012 

O contrato CT-EPE-026/2012 mantido com a empresa VIP SERVIVE CLUB 

LOCADORA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 02.605.452/0001-22 foi encerrado, pois a empresa 

informou que não tinha interesse em prorrogar o contrato. Antes do seu vencimento a EPE iniciou 

novo processo licitatório para que o serviço não fosse interrompido. 

 

Com a deflagração da greve (acordo coletivo 2015/2016) dos empregados da EPE, a sessão 

do pregão eletrônico que estava marcada para o dia 9 de novembro de 2015 teve que ser suspensa 

sine die.  

 

A fim de evitar a descontinuidade da prestação do serviço, a EPE propôs a prorrogação do 

contrato por mais 30 (trinta) dias, com a inclusão de cláusula resolutiva, dispondo que o 

encerramento do contrato pudesse ocorrer a qualquer tempo, mediante aviso prévio por parte da 

EPE, propiciando assim que a EPE tivesse tempo hábil para finalização do processo licitatório que 

estava em andamento.  

 

Todavia a área jurídica  da EPE manifestou-se contraria à celebração da prorrogação 

contratual, pois o último aditivo não havia feito menção à possibilidade de prorrogação, apesar de o 

contrato originário o ter feito. 

 

Desta forma, em função da permanência do estado de greve dos empregados da EPE e para 

que não houvesse a descontinuidade da prestação do serviço, fez-se necessária a contratação por 

dispensa de licitação (DL.EPE.072/2015) da empresa VIP SERVICE LOCADORA, que 

anteriormente vinha prestando o serviço em comento. Ressalta-se que a contratação foi estimada 

nas mesmas bases financeiras acordadas no contrato CT-EPE-026/2012, proporcionais ao período 

de 45 (quarenta e cinco) dias proposto pela EPE, possibilitando assim, que o pregão eletrônico, 

suspenso à época, pudesse ser realizado e uma nova empresa fosse contratada (o que ocorreu em 

janeiro de 2016). 

 

CT-EPE-016/2014 

O contrato celebrado com a empresa INDUSTEC COMERCIAL E SERVIÇOS GERAIS 

LTDA, CNPJ Nº 10.213.136/0001-33, foi prorrogado por mais uma vigência de 12 (doze) meses 

sem ocorrências. 

 

7.1.4.5. Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados 

com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento 

 

Nenhum caso registrado em 2015. 
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7.1.5. Informações sobre a entidade fechada de previdência complementar patrocinada 

 

A EPE é patrocinadora de um Plano de Contribuição Variável, Plano CV EPE, que é 

gerido pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, desde 13/11/2009 quando este 

foi aprovado pela Secretária de Previdência Complementar (SPC) e cuja implantação ocorreu em 14 

de dezembro de 2009, por força do Art. 41 do Regulamento Específico do Plano de Previdência da 

Eletros para a Empresa de Pesquisa Energética. 

 

Para custear o referido Plano a EPE contribui mensalmente, paritariamente com os 

empregados, dirigente ou aqueles em exercício de função, denominados Participantes, com parcelas 

calculadas sobre as remunerações, inclusive o 13º salário, conforme estabelecido no Plano de 

Custeio.  

 

Foram definidas as seguintes contribuições previdenciárias para os participantes e 

patrocinadora:  

 

 3% (três por cento) da parcela de remuneração mensal compreendida até o valor do teto 

de contribuição da Previdência Social e, 

 11% (onze por cento) da parcela de remuneração que exceder o limite do teto da 

Previdência Social. 

 

 

Dado às características definidas no Plano CV não existem obrigações adicionais da 

Patrocinadora após efetuar os pagamentos das contribuições.  

 

Ao completar seis anos de sua implantação, o Plano conta com 268 empregados 

participantes vinculados, ou seja, 82,71% dos 324 elegíveis, além de 35 autopatrocinados.  O Plano 

EPE/Eletros teve um incremento de 21,25% em seu patrimônio, que em dezembro de 2014 era de 

R$ 39,4 milhões e ao final  de 2015 passou a ser de R$ 47,8 milhões. 

 

Os gastos com a previdência privada complementar relativos à contribuição da 

Patrocinadora foram de R$ 2.805.860 em 2015 (R$ 2.933.226 em 2014). 

 

Como patrocinadora do plano a EPE realizou ação de fiscalização em 2015, sendo o 

resultado apresentado por meio Relatório de Auditoria_PP-01-2015 CV EPE-ELETROS_2015, 

sendo constatado que a ELETROS apresenta níveis adequados de controles internos e gestão de 

risco, dando especial atenção às determinações das entidades de fiscalização, notadamente a 

PREVIC e MPAS, que compõem o sistema de regulação da previdência complementar e 

informando de forma oportuna aos participantes os fatos relevantes ao Plano CV – EPE.   

 

Não foram encontradas irregularidades que gerassem recomendações de melhoria para a 

entidade de previdência. 
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Ademais cumpre ressaltar que foi observado pela Auditoria Interna da EPE que a 

ELETROS encaminha regularmente informações sobre os resultados dos investimentos diretamente 

aos associados, além de dispor de um canal de divulgação via plataforma web, garantindo o acesso 

e os requisitos de transparência.  

 

 

7.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA  

 

7.2.1 Gestão do Patrimônio Imobiliário 

 

A EPE não possui imóveis próprios. 

 

A Empresa ocupa atualmente 3 (três) andares do Edifício RB1, situado na Avenida Rio 

Branco, nº 1, alugados junto à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, 

conforme abaixo: 

  

 

Rio de Janeiro 

 

CT-EPE-018/2015:  

R$ 17.273.610,00 (parte do 9º andar – sala 901; e 11º andar total do Edifício RB1). 

Área: 2.243,32 m² 

Prazo: 60 meses – vencimento 13/07/2020. 

 

CT-EPE-041/2012:  

R$ 4.197.186,24 (parte do 9º andar – sala 901; e parte do 10º andar – sala 1005 do Edifício RB1). 

Área: 477,64 m² 

Prazo: 60 meses – vencimento 06/01/2018. 

 

CT-EPE-005/2014: 

R$ 8.492.598,00 (10º andar: sala 1001; e sala 1.004 do Edifício RB1). 

Área: 896,41 m² 

Prazo: 60 meses - vencimento em 28/02/2019. 

 

 

A EPE ocupa, também, imóvel locado em Brasília, no Edifício Brasília Trade Center, 

destinado à sede da Empresa, conforme dados a seguir: 

 

Brasília 

 

CT-EPE-020/2012:  

Valor mensal de R$ 11.022,85 em dez/2015 (salas 1712, 1713 e 1714). 

Área: 150,00 m² 

Prazo: 36 meses – vencimento 07/08/2015. 

 

CT-EPE-016/2015:  

Valor mensal de R$ 11.496,99 (salas 1712, 1713 e 1714). 
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Renovação da locação a partir de  01/03/2016 em razão de a locadora só apresentar a RGI em 

fevereiro.  

Área: 150,00 m² 

Prazo: 36 meses – vencimento em 31/03/2019. 

 

Uma vez que a EPE não possui imóvel próprio, a locação de imóveis de terceiros foi a 

alternativa encontrada para a implantação da sede da Empresa, em Brasília, e do seu Escritório 

Central – estrutura operacional – no Rio de Janeiro, em consonância com o Decreto 5.184/2004 que 

aprovou a estrutura da EPE. A opção de locação decorreu da indisponibilidade de imóveis da União 

nas duas cidades, conforme consultas realizadas à Secretaria do Patrimônio da União – SPU, e sua 

seleção buscou preservar os princípios da legalidade, economicidade, conveniência e oportunidade. 

A locação ocorreu de forma progressiva atendendo a evolução da consolidação da estrutura 

funcional e operacional da EPE.  

   

7.2.1.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 

Não se aplica à EPE. A Empresa não possui nem ocupa imóveis próprios da União. 

 

 

7.2.1.2 Imóveis Sob a Responsabilidade da EPE, Exceto Imóvel funcional 

Não se aplica à EPE. A Empresa não possui nem ocupa imóveis próprios da União. 

 

7.2.1.3 Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da EPE 

Não se aplica à EPE. A Empresa não possui ou ocupa imóveis funcionais de propriedade 

da União. 

 

7.2.2 Bens Imóveis Locados de Terceiros 

Quadro A.7.2.2  – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de 

Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Quantidade de Imóveis Locados 

de Terceiros pela UJ 

Exercício 2014 Exercício 2013 

BRASIL 

UF 1 Σ Σ 

Rio de Janeiro 1 1 

Brasília 1 1 

Total (Brasil + Exterior) 2 2 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos - SRL 

 

ANÁLISE CRÍTICA: 

As áreas atualmente locadas no Rio de Janeiro (3.617,37m2), e em Brasília (150m²), 

atendem as atuais necessidades da EPE, que tem um quadro de pessoal aprovado de 331 

empregados.  

As despesas com eventuais reformas e manutenções nos imóveis são de responsabilidade 

da EPE, não ocorrendo dedução do valor pago pela locação. 
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7.3 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

7.3.1 Principais sistemas de informação 

A seguir seguem relacionados os sistemas que mais contribuem para a realização da 

missão e objetivos institucionais da EPE: 

 

 

SISTEMA DESCRIÇÃO OBJETIVOS MANUTENÇÃO 

PRAZO 

ESTIMADO 

DE 

CONCLUSÃO 

CRITICI

DADE 

AMA  

Sistema de 

Acompanhamento 

de Medições 

Anemométricas 

 

Permite o envio, pelos agentes, 

das medições anemométricas 

dos parques eólicos vencedores 

dos leilões de energia, para 

análise pelos analistas da EPE, 

através de consultas e gráficos. 

Manutenção 

própria sem 

custos diretos 

Sistema em 

produção 
Alta 

INFOGAS 

 

Sistemas de 

Informações sobre 

o Mercado de Gás 

Natural 

 

Destina-se à coleta das 

informações de demanda por 

gás natural (GN) pelos Agentes 

externos (distribuidores e 

grandes consumidores de GN), 

a fim de subsidiar a iniciativa 

governamental do PEMAT. 

 

Manutenção 

própria sem 

custos diretos 

Sistema em 

produção 
Média 

SIMPLES 

 

Sistema de 

Informações para 

Projeção de 

Mercado do Setor 

Elétrico 

Apoiar os estudos e projeções 

do mercado, da carga e 

demanda de energia elétrica do 

Sistema Elétrico Brasileiro. 

Manutenção 

própria sem 

custos diretos 

Sistema em 

produção 
Média 

AEGE 

 

Sistema de 

Acompanhamento 

de 

Empreendimentos 

Geradores de 

Energia 

Realiza o cadastramento, 

análise e habilitação técnica de 

empreendimentos inscritos nos 

leilões de energia. 

Manutenção 

própria sem 

custos diretos 

Sistema em 

produção 
Alta 

SAMEG 

 

Sistema de 

Acompanhamento e 

Monitoramento de 

Empreendimentos 

de Geração 

Monitoramento dos 

empreendimentos de geração 

desde os leilões de energia até a 

entrada em operação. 

Manutenção 

própria sem 

custos diretos 

Sistema em 

produção 
Média 

SGET 

 

Sistema de Gestão 

de 

Empreendimentos 

de Transmissão 

Realiza simulações 

orçamentárias e emite relatórios 

dos empreendimentos que 

deverão fazer parte da expansão 

da transmissão,através da 

participação nos leilões. 

Manutenção 

própria sem 

custos diretos 

Sistema em 

produção 
Alta 

SMDP 

 

Sistema de 

Movimentação de 

Derivados de 

Petróleo 

Planejamento da previsão de 

demanda, por municípios, dos 

derivados de petróleo. 

Manutenção 

própria sem 

custos diretos 

Sistema em 

produção 
Alta 

SIMGEP 

 

Simulador 

Georreferenciado 

de Exploração e 

Produção de 

Petróleo 

Sistema utilizado para definição 

e simulação de cenários 

envolvendo a produção e 

reservas de óleo e gás. 

Manutenção 

própria sem 

custos diretos 

Sistema em 

produção 
Alta 
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7.3.2 Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI) 

 

 Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), 

apontando o alinhamento destes planos com o Plano Estratégico Institucional. 

A EPE produziu um Plano Estratégico de TI (PETI) e um Plano Diretor de TI (PDTI) para 

o período de 2013 a 2015. 

As características básicas do PETI são: 

 
Missão 

Prover soluções de tecnologia da informação, com excelência, e de forma alinhada com os objetivos de negócio da 

EPE. 

Visão 

Ser reconhecida como um parceiro estratégico da organização, fornecendo soluções de qualidade que buscam, além da 

satisfação do cliente, a superação de suas expectativas. 

Valores 

Foco no cliente 

Visão global e sistêmica 

Organização 

Trabalho em equipe 

Transparência 

 

A tabela a seguir descreve sucintamente os objetivos estratégicos identificados no PETI: 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO 

Aperfeiçoar a gestão de pessoas de TIC Permitir que a gestão de pessoas seja realizada de forma ampla, 

integrada e transparente, destacando a importância que elas têm 

para o sucesso da organização. 

Melhorar a gestão orçamentária de TIC Adotar boas práticas de gestão orçamentária para garantir o uso 

efetivo dos recursos necessários ao cumprimento das metas 

relacionadas à TIC. 

Implantar a Governança de TI Alinhar a TIC às estratégias e objetivos da organização, definindo 

papéis e responsabilidades e envolvendo a alta administração nas 

decisões, além de adotar práticas de governança que permitam a 

entrega de valor à EPE. 

Alcançar a efetividade na Gestão de TIC Adotar processos de trabalho e boas práticas de gestão relevantes e 

sensíveis à gestão de TIC visando à melhoria contínua dos 

resultados. 

Disponibilizar ferramentas e tecnologias visando 

à melhoria do desempenho institucional e a 

inovação 

Implementar ações visando à melhoria do desempenho 

institucional com foco nos objetivos de negócio e promovendo a 

inovação. 

Melhorar e consolidar a Gestão de Segurança da 

Informação e Comunicações 

Implementar ações visando tornar efetiva a segurança da 

informação e comunicações em seus princípios de Disponibilidade, 

Integridade, Confidencialidade e Autenticidade. 

Garantir aderência à legislação e modelos de 

Referência 

Assegurar conformidade e aderência com a legislação e com os 

modelos de referência visando a mitigação de riscos e de forma a 

agregar valor para o negócio 

Melhorar continuamente a prestação de serviços e 

a transparência de informações à sociedade e aos 

clientes internos 

Promover a melhoria dos serviços prestados à sociedade e aos 

clientes, por meio de ações de TI que contribuam para a 

democratização e a transparência no acesso às informações 

públicas. 

 

O PETI e o PDTI para o ciclo de 2016 a 2019 estão sendo confeccionados, devendo estar 

disponíveis apenas na metade de 2016. 
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7.3.3 Comitê Gestor de TI  

 

 Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, 

quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas. 

 

O Comitê de TI é formado por um representante titular e um suplente de cada uma das 

seguintes áreas da empresa: Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais, Diretoria 

de Estudos de Energia Elétrica, Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Diretoria 

de Gestão Corporativa, Gabinete da Presidência e STI. Em 2015 houve apenas uma reunião do 

Comitê de TI, com o objetivo de priorizar a execução do orçamento de TIC para o ano de 2015. Em 

2016 o Comitê de TI irá assumir seu importante papel regimental de priorizar os projetos de 

desenvolvimento de software da empresa. 

 

7.3.4 Sistemas de Informação da UPC  

 

 Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos 

seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de 

negócio e criticidade para a unidade. 

A tabela a seguir ilustra os principais sistemas de informação utilizados na empresa, todos 

desenvolvidos por seu corpo técnico de TI. 

A empresa possui ainda um Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA) 

comercial, implantado e operado por empresa prestadora de serviço e hospedado no ambiente 

computacional da EPE. 

SISTEMA OBJETIVO/FUNÇÃO 
RESPONSÁVEL 

STI 

RESPONSÁVEL 

ÁREA 

TÉCNICA 

AMA – Sistema de 

Acompanhamento de 

Medições 

Anemométricas 

 

 

Permite o envio, pelos agentes, das medições 

anemométricas dos parques eólicos 

vencedores dos leilões de energia, para análise 

pelos analistas da EPE, através de consultas e 

gráficos. 

 

Claudia Bento 

Juarez Lopes – 

Diretoria de 

Estudos de 

Energia Elétrica 

BEN 

Balanço Energético 

Nacional 

Possibilita a coleta de dados de empresas para 

apoiar a elaboração do Balanço Energético 

Nacional. 

Claudia Bento 

Jeferson Soares – 

Superintendência 

de Estudos 

Econômicos e 

Energéticos 

INFOGAS 

Sistemas de 

Informações sobre o 

Mercado de Gás 

Natural 

 

Destina-se à coleta das informações de 

demanda por gás natural (GN) pelos Agentes 

externos (distribuidores e grandes 

consumidores de GN), a fim de subsidiar a 

iniciativa governamental do PEMAT. 

 

Claudia Bento 

Jeferson Soares – 

Superintendência 

de Estudos 

Econômicos e 

Energéticos 

SIMPLES 

Sistema de 

Informações para 

Projeção de Mercado 

do Setor Elétrico 

Apoiar os estudos e projeções do mercado, da 

carga e demanda de energia elétrica do 

Sistema Elétrico Brasileiro. 

Claudia Bento 

Jeferson Soares – 

Superintendência 

de Estudos 

Econômicos e 

Energéticos 
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7.3.5 Plano de Capacitação do Pessoal de TI  

 

 Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos 

efetivamente realizados no período. 

 

Os recursos orçamentários para capacitação em 2015 ficaram bastante aquém do 

necessário. Isso implicou a priorização de atividades de capacitação para outras áreas, não 

permitindo a contratação de treinamentos para os profissionais da área de TI. Como alternativa, 

foram realizados workshops internos com o objetivo de uniformizar conhecimentos por toda a 

equipe técnica.  

Houve ainda a participação de 7 empregados da STI no treinamento avançado no âmbito 

do Programa de Capacitação em Gerenciamento de Projetos, executado pela EPE. 

 

7.3.6 Força de trabalho de TI  

 

Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando 

servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de 

AEGE 

Sistema de 

Acompanhamento de 

Empreendimentos 

Geradores de Energia 

Realiza o cadastramento, análise e habilitação 

técnica de empreendimentos inscritos nos 

leilões de energia. 

Claudia Bento 

Paulo Amaro – 

Superintendência 

de Projetos de 

Geração 

SAMEG 

Sistema de 

Acompanhamento e 

Monitoramento de 

Empreendimentos de 

Geração 

Monitoramento dos empreendimentos de 

geração desde os leilões de energia até a 

entrada em operação. 

Claudia Bento 

Jorge 

Trinkenreich – 

Superintendência 

de Planejamento 

da Geração 

SAPD 

Sistema de Apoio ao 

Plano Decenal 

Consolida informações recebidas dos agentes 

do setor, gerando arquivos de entrada de 

modelos computacionais utilizados no 

planejamento de expansão da transmissão, 

fundamentais para os estudos de curto, médio 

e longo prazo. 

Claudia Bento 

José Marcos 

Bressane – 

Superintendência 

de Transmissão 

de Energia 

SAPN 

Sistema de Apoio ao 

programa NODAL 

Tratar os arquivos de saída do modelo 

computacional ANAREDE, processar estes 

dados e gerar arquivos de entrada do 

Programa NODAL; Tabelar a sequência de 

tarifas gerada pelo Programa NODAL. 

Claudia Bento 

José Marcos 

Bressane – 

Superintendência 

de Transmissão 

de Energia 

SGET 

Sistema de Gestão de 

Empreendimentos de 

Transmissão 

Realiza simulações orçamentárias e emite 

relatórios dos empreendimentos que deverão 

fazer parte da expansão da transmissão, 

através da participação nos leilões. 

Claudia Bento 

José Marcos 

Bressane – 

Superintendência 

de Transmissão 

de Energia 

SMDP 

Sistema de 

Movimentação de 

Derivados de 

Petróleo 

Planejamento da previsão de demanda, por 

municípios, dos derivados de petróleo. 
Claudia Bento 

Ricardo do Valle 

– 

Superintendência 

de Petróleo 

SIMGEP 

Simulador 

Georreferenciado de 

Exploração e 

Produção de Petróleo 

Sistema utilizado para definição e simulação 

de cenários envolvendo a produção e reservas 

de óleo e gás. 

Claudia Bento 

Ricardo do Valle 

– 

Superintendência 

de Petróleo 
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outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros 

órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, 

terceirizados e estagiários. 

 

A tabela a seguir ilustra a equipe de TI, que está dividida em três grandes áreas: 

Desenvolvimento de Sistemas, Infraestrutura e Governança, compostas integralmente por 

empregados do quadro próprio da EPE. Apenas a equipe de Service Desk é composta por técnicos 

terceirizados, sendo um dedicado à manutenção dos equipamentos de impressão corporativa e 

quatro dedicados às funções de Gerenciamento de Incidentes. 

 

ÁREA QUANTIDADE QUADRO PRÓPRIO 

Desenvolvimento de Sistemas 14 14 

Infraestrutura 7 7 

Governança 2 2 

Service Desk 5 0 

Superintendente 1 1 

 

7.3.7 Gerenciamento de Serviços TI 

 

 Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com 

descrição da infraestrutura ou método utilizado. 

Estão implementados os processos de Gerenciamento de Incidentes e de Gerenciamento de 

Solicitações do ITIL, que utilizam a ferramenta Service Manager da família System Center da 

Microsoft. 

 

7.3.8 Projetos de TI desenvolvidos no período 

 

 Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, 

o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e 

despendidos e os prazos de conclusão. 

 

Na área de Infraestrutura Computacional e de Comunicações, foi implantado o ambiente 

corporativo de Gerenciamento de Projetos (EPM). Foi ampliado o sistema de armazenamento da 

EPE, adicionando-se os equipamentos recebidos em doação do Banco Central, sem custo para a 

EPE. Foi implantada nova versão do portal de GIS – Geographic Information System em ambiente 

de Homologação, para a criação do GIS empresarial. Foi viabilizada a compra de novos 

computadores desktop, no valor de R$147.600,00, a ampliação de memórias dos desktops 

existentes, no valor de R$ 26.134,22, bem como a ampliação de memórias de servidores, no valor 

de R$50.800,00, visando ao fortalecimento do ambiente de servidores virtuais. Foi reformado o 

ambiente de Servidor de Banco de Dados, atualizando a versão do Gerenciador e implantando os 

serviços de BI (Business Intelligence). 

 

Na área de Desenvolvimento de Sistemas, foram executados vários projetos visando o 

aumento da eficiência das áreas finalísticas da EPE. Na área de Planejamento da Geração foi 

iniciado o desenvolvimento de um sistema de manutenção da base de dados de informações de 

usinas hidrelétricas utilizadas nos estudos de planejamento do setor, com previsão de entrega da sua 

primeira fase em dezembro/2016. Na área de transmissão de energia, foi entregue a primeira fase do 

novo sistema SGET – Sistema de Expansão da Transmissão, que realiza simulações orçamentárias e 

emite relatórios dos empreendimentos que deverão fazer parte da expansão da transmissão, através 
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da participação nos leilões. Foi incorporado ao Sistema AEGE - Acompanhamento dos 

Empreendimentos Geradores de Energia - o cadastramento de empreendimentos que utilizam novas 

fontes de energia, para a sua adequação ao processo de habilitação técnica dos leilões. Também 

foram incorporadas ao Sistema AMA (Acompanhamento de Medições Anemométricas), que apoia 

a análise das medições anemométricas de 500 parques eólicos, novas funcionalidades que tornam o 

processo de análise dos dados mais eficiente. Foi iniciado o projeto de desenvolvimento de um 

sistema de manutenção de usinas térmicas de biomassa de bagaço de cana de açúcar que têm uma 

participação cada vez maior na matriz energética brasileira, tanto numericamente, quanto na adoção 

de práticas sustentáveis no setor de energia elétrica. A entrega deste sistema está prevista para 

junho/2017. Após o sucesso na implantação do primeiro módulo, foi iniciado o segundo módulo do 

projeto para sistematizar a previsão de consumo de combustíveis para os planos decenais - Sistema 

de Movimentação de Derivados de Petróleo (SMDP), com entrega prevista para 

fevereiro/2017.  Está em curso a revisão de processos internos de solicitação e arquitetura de 

desenvolvimento de sistemas, visando uma maior eficiência da área no atendimento das demandas 

da empresa que estará totalmente implantado até agosto/2016.  Foi contratado e iniciado o projeto 

de reformulação do site da EPE na Internet.  

 

Com exceção do projeto de reformulação do site da EPE, todos os demais projetos de 

desenvolvimento de sistemas foram realizados utilizando a equipe interna da STI e, portanto, não 

geraram custos diretos.  

 

A contratação do projeto de reformulação do site da EPE (elaboração do novo layout e 

arquitetura da informação) teve o custo de R$ 8.280,00 e a prestação de serviços está em curso. A 

próxima etapa deste projeto consiste no desenvolvimento propriamente dito do portal da EPE e 

ainda não foi contratada. 

 

7.3.9 Medidas para mitigar eventual dependência tecnológica 

 

 Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas 

que prestam serviços de TI para a unidade. 

 

A EPE tem uma única dependência tecnológica de empresas terceirizadas, o Sistema 

Integrado de Gestão Administrativa. Desenvolvido pela Totvs, o SIGA da EPE foi parametrizado e 

é sustentado pela empresa Mazars, detentora do contrato de processamento da Contabilidade e 

Administração de Pessoal. Ao longo de 2015 foram feitas várias ações junto à Totvs e à Mazars, no 

sentido de realizar a migração não somente dos serviços de sustentação de TI, como também os 

próprios serviços objeto do contrato de terceirização, podendo-se esperar resultados concretos para 

o ano de 2016. 

 

7.3.10 Avaliação de riscos 

 

A gestão de riscos e de continuidade de negócio ainda não foram implantadas na EPE e por 

isso, não foram levantados e avaliados os riscos relacionados à continuidade e disponibilidade dos 

sistemas e as medidas para mitigar eventuais riscos existentes.  
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Já foram elaboradas a minuta da Norma de Gestão de Riscos de Sic e de Gestão de 

Continuidade de Negócios e a minuta da Metodologia de Gestão de Riscos de Segurança da 

Informação e Comunicações. 

 

 

7.4 GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

 

Desde 2012 a EPE vem adotando procedimentos e incentivando práticas voltadas para 

sustentabilidade ambiental. Nessa linha, foi constituída a Comissão Gestora do Plano de Logística 

Sustentável (PLS), foram adotados critérios de garantia da sustentabilidade nas contratações de bens 

e serviços e tem realizado ações de sensibilização junto aos empregados explorando temas 

aderentes às diretrizes da Agenda Ambiental da Administração Pública – A3P – quais sejam: gestão 

de resíduos, licitação sustentável, qualidade de vida e uso racional de recursos. 

 

A Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável da EPE para o exercício 

2015/2016 (mandato de 01/08/2015 até 31/07/2016) é composta por cinco empregados, de diversas 

áreas da Empresa, designados pelo Diretor de Gestão Corporativa.  

  

O Plano de Gestão de Logística Sustentável da EPE está formalizado de acordo com o art. 

9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, com todos os temas distribuídos em Plano de Ação, conforme 

exemplo abaixo: 

Descrição Divulgação da coleta seletiva e aproveitamento de resíduos na empresa 

Objetivo Reduzir o consumo de descartáveis e a destinação adequada de resíduos  

Detalhamento Divulgação da coleta seletiva; divulgação dos coletores de copos plásticos; 

incentivo à confecção de blocos de notas com papel utilizado em uma face; setorizar 

e solicitar apoio de facilitadores para a coleta seletiva. 

Tipo de Plano Conscientização 

Áreas envolvidas Comissão Gestora do PLS 

Indicadores Quantidade de plástico coletado (informação que contém restrições) 

Cronograma Nova ação proposta no presente relatório 

Recursos Não demanda recursos financeiros 

 

 

A EPE não aderiu formalmente à A3P, todavia o PLS foi desenvolvido a partir dos eixos 

temáticos estabelecidos na A3P e sua execução tem contribuído para a redução de custos com 

material de consumo, água e energia. A EPE é sediada em condomínio empresarial privado e suas 

ações são aderentes às diretrizes comuns a todos os condôminos. Assim, a coleta seletiva é realizada 

e praticada pela separação entre lixo reciclável e lixo não reciclável – a coleta seletiva contempla a 

adoção de procedimentos para separação, mensuração e destinação apropriada de papel de 

impressoras, impressos em geral, papelão, plásticos, pilhas, baterias, lâmpadas e metais, entre 

outros, sob responsabilidade da empresa contratada de serviços gerais, e destinação ao centro de 

triagem e descarte do condomínio.  
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.  
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Ademais, o descarte adequado das lâmpadas da EPE é realizado pela empresa contratada 

que realiza os Serviços Gerais no escritório-central. As pilhas e baterias,  podem ser descartadas nos 

coletores adequados do Condomínio RB1 . 

Em 10/08/2015, na abertura da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - 

SIPAT a Comissão do PLS na EPE em apoio a CIPA, convidou o Coordenador Administrativo 

Financeiro do Condomínio RB1 para uma exposição sobre o processo de separação e descarte de 

resíduos no prédio, onde se localiza a maioria dos colaboradores, incentivando a todos a separar 

corretamente o seu lixo para que possam ser destinados, quando possível, à reciclagem. 

O Plano de Logística Sustentável e os relatórios de acompanhamento encontram-se 

disponibilizados para a sociedade em nosso site na internet: 

http://www.epe.gov.br/ED213241-F5B9-4774-A966-C10F0E8F22F4/FinalDownload/DownloadId-

E57024C7DE6AF0CE6FB4C14C62B6FEF9/ED213241-F5B9-4774-A966-

C10F0E8F22F4/acessoainformacao/Documents/Institucional/Planejamento%20Estratégico/Plano%

20de%20Gestão%20de%20Logística%20Sustentável%20-%20PLS%20(2013).pdf 

 

Os instrumentos de contratação (editais de licitação e/ou dispensas) de serviços gerais 

(limpeza/copa/manutenção predial), veículos, telefonia, processamento de dados manutenção de ar 

condicionado, equipamentos e fornecimento de material de escritório observam, sempre que 

possível, os parâmetros estabelecidos no Decreto 7.746/2012 contemplando especificações que 

privilegiam a sustentabilidade, com suporte nas diretrizes   estabelecidas pelos órgãos responsáveis 

– Conama, Ibama, Sema/RJ, Anvisa, ABNT - que tornam obrigatório aos contratados o 

desenvolvimento de ações de garantia da sustentabilidade ambiental desde o fornecimento, o uso, a 

aplicação, até o descarte. 

 

A EPE tem procurado difundir o tema da sustentabilidade junto aos seus empregados e 

dado suporte à plena atuação da Comissão Gestora do PLS. Algumas das ações propostas no PLS 

tiveram que ser reprogramadas em função de outras prioridades decorrentes das dificuldades 

orçamentárias enfrentadas. Todavia, os resultados alcançados tem apontado para a adequação das 

propostas e ações implementadas.  

 

Em 2015, a EPE, com o apoio técnico da GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit) no âmbito da cooperação técnica Brasil – Alemanha enviou proposta de projeto 

de eficiência energética para a 2ª Chamada Pública de Projetos para o Programa de Eficiência 

Energética da Light. 

 

O projeto elaborado por esta parceria foi classificado entre os projetos vencedores, o que 

resultará em um investimento, por parte da Light, de aproximadamente 350 mil reais para 

implementação das melhorias propostas pela EPE. 

 

Neste projeto foi identificado uma redução de uso de energia de 174,5 MWh/ano, 

equivalente a 16% de economia de energia sobre o consumo anual apurado no histórico entre julho 

de 2013 e julho de 2014. Esta economia de energia equivale, utilizando tarifas atuais, a uma 

economia anual de aproximadamente R$ 133.700,00.  

 

http://www.epe.gov.br/ED213241-F5B9-4774-A966-C10F0E8F22F4/FinalDownload/DownloadId-E57024C7DE6AF0CE6FB4C14C62B6FEF9/ED213241-F5B9-4774-A966-C10F0E8F22F4/acessoainformacao/Documents/Institucional/Planejamento%20Estratégico/Plano%20de%20Gestão%20de%20Logística%20Sustentável%20-%20PLS%20(2013).pdf
http://www.epe.gov.br/ED213241-F5B9-4774-A966-C10F0E8F22F4/FinalDownload/DownloadId-E57024C7DE6AF0CE6FB4C14C62B6FEF9/ED213241-F5B9-4774-A966-C10F0E8F22F4/acessoainformacao/Documents/Institucional/Planejamento%20Estratégico/Plano%20de%20Gestão%20de%20Logística%20Sustentável%20-%20PLS%20(2013).pdf
http://www.epe.gov.br/ED213241-F5B9-4774-A966-C10F0E8F22F4/FinalDownload/DownloadId-E57024C7DE6AF0CE6FB4C14C62B6FEF9/ED213241-F5B9-4774-A966-C10F0E8F22F4/acessoainformacao/Documents/Institucional/Planejamento%20Estratégico/Plano%20de%20Gestão%20de%20Logística%20Sustentável%20-%20PLS%20(2013).pdf
http://www.epe.gov.br/ED213241-F5B9-4774-A966-C10F0E8F22F4/FinalDownload/DownloadId-E57024C7DE6AF0CE6FB4C14C62B6FEF9/ED213241-F5B9-4774-A966-C10F0E8F22F4/acessoainformacao/Documents/Institucional/Planejamento%20Estratégico/Plano%20de%20Gestão%20de%20Logística%20Sustentável%20-%20PLS%20(2013).pdf
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O projeto de eficiência energética contempla medidas em três áreas: iluminação, 

condicionamento ambiental e gestão energética: 

 

 Iluminação 

o Substituição de lâmpadas halógenas, fluorescentes tubulares e fluorescentes 

compactas por LED. 

 

 Condicionamento ambiental 

o Redução da carga térmica e aumento do conforto térmico dos escritórios da EPE 

através da aplicação de películas que diminuem a intensidade de insolação nas 

janelas. 

 

 Gestão Energética 

o Redução dos horários de funcionamento da iluminação artificial através da 

segregação de circuitos, instalação de interruptores, treinamento da equipe de 

serviços gerais e campanhas informativas com intuito de melhor aproveitar a 

iluminação natural e reduzir a iluminação em horários fora do expediente da 

empresa. 

 

 Sobre o Programa de Eficiência Energética:  

 

No Brasil, a legislação determina que empresas concessionárias, permissionárias e 

autorizadas do setor de energia elétrica devam aplicar um percentual mínimo de sua Receita 

Operacional Líquida (ROL) em Programas de Eficiência Energética (PEE), seguindo os 

regulamentos da Aneel. Com base na regulamentação vigente (REN n° 556 de 2 de julho de 2013), 

a Light SESA – concessionária pública de distribuição de energia do Grupo Light e que atende o 

município do Rio de Janeiro  – destina 0,5% de sua ROL a projetos de eficiência energética, 

correspondendo, em média, a R$ 30 milhões por ano. 
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8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

O item apresenta informações sobre o tratamento dado no âmbito da EPE para o 

cumprimento das determinações e recomendações emitidas pelos órgãos de controle, as medidas 

administrativas adotadas para apuração de responsabilidade por dano ao erário, a demonstração da 

conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações de acordo com o disposto no artigo 5º 

da Lei nº 8.666/93, bem como informações sobre as ações de publicidade e propaganda. 

 

8.1. TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU E DO OCI – 

CGU/PR 

8.1.1 – Tratamento de Determinações e Recomendações Do TCU 

Este item tem por finalidade fornecer uma visão gerencial de como a EPE trata as 

determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

Na EPE, a Auditoria Interna tem a atribuição de gerir o atendimento das recomendações e 

das determinações exaradas em Acórdãos do TCU, por força do estabelecido no artigo 29, inciso IV 

do Regimento Interno da Empresa, que atribui à unidade exercer a interface institucional com 

entidades externas de controle, atuando no provimento de informações e no apoio às auditagens 

realizadas por estas. 

 

No exercício de 2015, o Tribunal de Contas da União encaminhou diligências, fez 

acompanhamento dos leilões em que a EPE atuou como parte tendo em vista suas ações na 

elaboração do Programa de Expansão da Transmissão e do Plano Decenal de Energia, e outras 

solicitações de informações em processo em que a EPE é agente, porém não consta como 

interessada. Todas as solicitações foram devidamente atendidas e respondidas. 

 

A tabela a seguir apresentada resume a relação dos Acórdãos do TCU emitidos em 2015 

com determinação e/ou recomendação à EPE: 

 
QUADRO – Relação dos Acórdãos do TCU relacionados com a EPE - 2015 

 
PROCESSO TC-021.449/2012-0 (Monitoramento) 

ACÓRDÃO Acórdão nº 721/2015 - TCU – Plenário 

EMENTA Relatora: Ana Arraes – Monitorar o cumprimento das determinações 

acerca de melhorias no banco de preços da Aneel e da EPE, proferidas no 

Acórdão nº 1.140/2012-TCU-Plenário (TC-029.178/2007-4 (ITEM 9.4). 

Entidade: Agência Nac.de Energia Elétrica (ANEEL); Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) 

RECOMENDAÇÕES / 

DETERMINAÇÕES 

Não há 

SITUAÇÃO Foram acatados os argumentos da EPE frente às recomendações do item 

9.3 do acórdão 1.140/2011-Plenário; cientificada a EPE da decisão; e 

apensados os autos ao TC 013.627/2014-7, com fundamento no art. 169, 

inciso I e V, do Regimento Interno. 
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PROCESSO TC-019.228/2014-7 (Monitoramento) 

ACÓRDÃO Acórdão nº 0994/2015 ATA 15 - Plenário 

EMENTA Relator: Augusto Sherman – Temas de Maior significância: Segurança 

Energética - Monitoramento do cumprimento dos Acórdãos 184/2015 e 

1.171/2014 ambos TCU-Plenário, proferido no âmbito do 

TC-012.949/2013-2. 

Unidade Jurisdicionada: MME, EPE, ONS, CMSE; 

RECOMENDAÇÕES / 

DETERMINAÇÕES 

9.3 : Foi recomendado à Empresa de Pesquisa Energética – EPE para que 

analise a possibilidade de alimentar o sistema de planejamento de expansão 

da capacidade de geração com as informações relativas aos despachos fora 

da ordem econômica de mérito realizados pelo Operador nacional do 

Sistema – ONS como mecanismo de aversão ao risco; 

9.4: Foi recomendado ao Ministério de Minas e Energia – MME para que, 

juntamente com a EPE e com o Cepel, priorizem os trabalhos de revisão 

das garantias físicas das usinas, não só porque tal medida é essencial ao 

correto planejamento da expansão da capacidade de geração da energia 

elétrica, mas também porque a solução encontrada para resolver o 

descompasso entre a garantia nominal e a real (a contratação de energia de 

reserva) resulta no pagamento em duplicidade (pela garantia física e pela 

energia de reserva) de vultosos valores pelos consumidores (estimado, a 

partir de dados fornecidos pela unidade técnica desta Corte, em R$3,5 

bilhões por ano) 

SITUAÇÃO A EPE apresentou as respostas referentes ao item 9.3 e, em conjunto com o 

MME, a manifestação relativa ao item 9.4, conforme requerido. A 

SeinfraElétrica/TCU por meio de Instrução técnica do TCU ao processo 

manifesta, após a análise dos documentos e informações, que considera, 

em relação aos itens de responsabilidade da EPE atendidas as 

determinações nºs 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 1.171/2014 e também 

atendidas as recomendações nºs 9.3 e 9.4 do Acórdão nº 0994/2015. 

 

 
PROCESSO TC-016.248/2014-7 (Desestatização) 

ACÓRDÃO Acórdão nº 1281/2015 ATA 19 - Plenário 

EMENTA Relator: Vital do Rêgo – Realizar o acompanhamento da primeira licitação 

para a concessão da atividade de transporte dutoviário de gás natural, 

realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), nos termos da Instrução Normativa (IN) TCU 

27/1998. 

Unidade Jurisdicionada: ANP, EPE, PETROBRÁS, MME; 

RECOMENDAÇÕES / 

DETERMINAÇÕES 

9.3 : Foi solicitada a realização de oitiva por parte da ANP e da EPE para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, as mesmas viessem a se manifestar 

quanto aos pontos a seguir, conforme suas atribuições no âmbito do leilão 

sob análise: 

9.3.1. possibilidade de incorporar, nas estimativas de investimento 

atreladas à construção do gasoduto Guapimirim-Comperj II, as 

informações já existentes acerca dos levantamentos topográficos e 

geotécnicos da região, bem com o outros dados relacionados às reais 

condições de construção e montagem de tubulação na área de implantação 

da obra; 

9.3.2. possibilidade de incrementar, no orçamento estimativo previsto para 

a obra, o grau de detalhamento das benfeitorias que serão aproveitadas pelo 

Guapimirim-ComperjII em razão do Guapimirim-Comperj I, assentado na 

mesma faixa de domínio e sob responsabilidade da Petrobrás, com 

potencial reflexo nas contingências a serem inseridas na proposta 

comercial dos interessados em participar da licitação; 

9.3.3. arbitramento de faixa de precisão de +20% sobre o valor global da 
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obra, elevando o custo estimado de construção sem respaldo em orientação 

técnica apropriada ao empreendimento e ao grau de avanço do projeto a ser 

submetido à licitação. 

SITUAÇÃO A EPE apresentou as respostas aos itens, conforme requerido, por meio do 

Ofício nº 0684/EPE/2015, de 25/06/2015. 

 

 
PROCESSO TC-022.597/2013-1 (Desestatização) 

ACÓRDÃO Acórdão nº 1643/2015 ATA 27 - Plenário 

EMENTA Relator: Bruno Dantas; Relator da deliberação recorrida: Vital do Rêgo 

– Acompanhamento do Leilão A-5/2013 de Compra de Energia 

Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração, referentes aos 

empreendimentos de Ribeiro Gonçalves, Itaocara I, Cachoeira, São 

Manoel. 

Unidade Jurisdicionada: MME, ANEEL, EPE; 

RECOMENDAÇÕES / 

DETERMINAÇÕES 

Não há. 

SITUAÇÃO Considerando que a expedição de recomendações por parte do TCU não 

gera qualquer sucumbência aos seus jurisdicionados, ante seu caráter não 

impositivo, conforme acórdãos 2.895/2009-Plenário, 2.112/2005-1ª 

Câmara e 1.1103/2008- 2ª Câmara; Considerando que as recomendações 

não têm o caráter de julgamento propriamente dito, suscetível a atingir 

interesses jurídicos; Considerando a necessidade de demonstração do 

interesse recursal, cuja ausência implica no não conhecimento do recurso; 

Os Ministros do TCU Acordaram em não conhecer do pedido de reexame, 

em razão da ausência de interesse recursal, dando ciência desta deliberação 

à recorrente e às unidades jurisdicionadas. 

A informação que a EPE havia encaminhado ao TCU por meio de Ofício 

não era um recurso (Pedido de Reexame), apenas comunicamos as razões 

da não adoção da recomendação 1.8.2 proposta no Acórdão 3017/2013-

TCU-Plenário. A finalidade era de esclarecer que não houve motivação 

para a reavaliação dos estudos e valores orçados para os custos 

socioambientais recomendada no item 1.8.2 do Acórdão 3.017/2013-TCU-

Plenário. Não há ação a ser tomada pela EPE. 

 

 
PROCESSO TC-033.088/2013-6 (Representação) 

ACÓRDÃO Acórdão nº 1707/2015 ATA 28 - Plenário 

EMENTA Relator: Vital do Rêgo – Representação impetrada pela Procuradoria da 

República no Município do Rio de janeiro que versa sobre contratações 

efetuadas pela EPE com escritórios de advocacia sem prévia licitação – 

Ofício PR-RJ/ GMGBA 017/2013, de 17/01/2013 – Inquérito Civil Público 

1.30.001.003110/2011-90. 

 Unidade Jurisdicionada:  EPE. 

RECOMENDAÇÕES / 

DETERMINAÇÕES 

9.2 A EPE foi informada acerca das seguintes falhas detectadas pelo 

Tribunal: 

 

9.2.1 a contratação de serviços advocatícios por inexigibilidade de 

licitação, sem que reste comprovada a singularidade do serviço contratado, 

como verificado nos processos de inexigibilidade IN.EPE.016/2011 e IN 

EPE 012/2009, afronta o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição 

Federal e no art. 2º da Lei 8.666/1993; 

9.2.2 a ausência de justificativa de preços nos processos de inexigibilidade 

de licitação, tal como ocorreu nos processos de inexigibilidade IN EPE 

005/2009, IN EPE 012/2009 e UB EPE 002/2010, sem que se demonstre a 

sua razoabilidade face aos valores praticados no mercado, configura 

violação ao dever de demonstrar a regularidade da despesa, previsto no art. 
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113 da Lei de Licitações, bem como ao seu art. 26, § único, inciso III ; 

9.2.3. a realização de pagamentos de serviços prestados sem cobertura 

contratual, conforme ocorreu no âmbito do Contrato 25/2009, caracteriza 

ofensa ao art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 

9.3 Foi encaminhada cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da 

unidade técnica, à Empresa de Pesquisa Energética, para ciência, e à 

Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, a fim de subsidiar 

a instrução do Inquérito Civil Público PR-RJ 1.30.001.003110/2011-90. 

SITUAÇÃO  A EPE apresentou recurso do tipo “Embargos de Declaração” contra o 

Acórdão, devido ao mesmo não considerar a manifestação do Ministério 

Público junto ao TCU, que havia concordado com as argumentações da 

EPE contra o resultado das análises dos auditores do TCU. 

 

 
PROCESSO TC-019.650/2015-9 (Representação) 

ACÓRDÃO Acórdão nº 2400/2015  - Plenário 

EMENTA Relator: José Múcio Monteiro – Pedido de medida cautelar – MANCED 

Engenharia e Serviços de Manutenção, Conservação e Segurança 

Patrimonial Ltda – contra o PREGÃO ELETRÔNICO PE.EPE 010/2015, 

ref. a contratação de empresa para prestação de serviços gerais. 

 Unidade Jurisdicionada:  EPE. 

RECOMENDAÇÕES / 

DETERMINAÇÕES 

Não há. 

SITUAÇÃO  Os Ministros Acordaram em conhecer da representação, indeferir o pedido 

de medida cautelar nela constante e, no mérito, considerá-la improcedente, 

arquivando-a e dando ciência ao representante com o envio de cópia da 

respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos. 

 

 
PROCESSO TC-029.141/2015-0 (Representação) 

ACÓRDÃO Acórdão nº 2865/2015   RL 53/2015 - ATA 45/2015 - Plenário 

EMENTA Relator: José Múcio Monteiro – Representação contra inabilitação da 

empresa Vision Engenharia e Consultoria S.A no 2º Leilão de Energia de 

Reserva. 

 Unidade Jurisdicionada:  EPE. 

RECOMENDAÇÕES / 

DETERMINAÇÕES 

Não há. 

SITUAÇÃO  Os Ministros Acordaram em não conhecer da representação, por não 

atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência à 

representante, com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os 

pareceres emitidos nos autos. 

 

 
PROCESSO TC-033.088/2013-6 (Representação) 

ACÓRDÃO Acórdão nº 2741/2015  ATA 43/2015 - Plenário 

EMENTA Relator: Vital do Rêgo – Embargos de Declaração interpostos pela EPE 

contra as disposições do Acórdão nº 1.707/2015 – TCU – Plenário, emitido 

em razão de exame do Tribunal da representação impetrada pela 

Procuradoria da República no Município do Rio de Janeiro (contratações 

efetuadas pela EPE com escritórios de advocacia sem prévia licitação – 

Inquérito Civil Público 1.30.001.003110/2011-90). 

 Unidade Jurisdicionada:  EPE. 

RECOMENDAÇÕES / 

DETERMINAÇÕES 

Não há. 

SITUAÇÃO Os Ministros Acordaram em conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 
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32 e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los. 

A CONJUR/EPE apresentou novo recurso do tipo “Pedido de Reexame” 

apresentando contra-argumentações.  

Em Ata n° 5/2016 – Plenário na Sessão do dia 24/2/2016 – Ordinária, 

Relação 06/2016 - foi prolatado o Acórdão 330/2016-Plenário, por meio do 

qual o Tribunal Considerando que o Acórdão nº 1.707/2015 - Plenário não 

impõe qualquer medida sancionadora ou determinação à EPE; que o 

referido acórdão somente deu ciência da existência de impropriedades em 

contratações feitas pela EPE; que a Secretaria de Recursos conclui pela 

inexistência de sucumbência e interesse recursal no julgado combatido, e 

propõe o não conhecimento do pedido de reexame; acordou em não 

conhecer do recurso, dando ciência desta deliberação à EPE. 

 

 
PROCESSO TC-016.248/2014-7 (Desestatização) 

ACÓRDÃO Acórdão nº 3348/2015   ATA 51/2015 - Plenário 

EMENTA Relator: Vital do Rêgo – Acompanhamento da primeira licitação para a 

concessão da atividade de transporte dutoviário de gás natural, realizada 

pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

nos termos da IN TCU 27/1998.. 

 Unidade Jurisdicionada:  ANP, EPE, PETROBRÁS, MME. 

RECOMENDAÇÕES / 

DETERMINAÇÕES 

9.2 determinar à EPE, com base no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 

250, II, do Regimento Interno/TCU, para que, de posse das informações 

encaminhadas pela Petrobrás a que se refere o item anterior, empreenda os 

devidos ajustes nos estudos a serem disponibilizados aos licitantes relativos 

ao anteprojeto do gasoduto Guapimirim-Comperj II, mormente os 

concernentes à quantificação das incertezas atinentes às faixas de variação 

dos custos dos investimentos. 

SITUAÇÃO A EPE está aguardando as informações da Petrobrás para efetuar os ajustes 

determinados. Até o final do exercício de 2015 as referidas informações 

ainda não haviam sido entregues pela Petrobrás. 

 

 

8.1.1.1 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

 

Quadro A.8.1.1 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item 
Comunicação 

expedida 
Data da ciência 

017.509/2008-4 3.924/2009 
1.5.1.2 (Rel. CGU 4.2.1.2 e 

4.3.1.1 e 4.1.1.7) 

Ofício 477/2009- 

TCU/SECEX -1 
31/07/2009 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

EPE – SISORG 76608 - PRESIDÊNCIA 

Descrição da determinação/recomendação 

Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas pela CGU quanto 

aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz respeito ao item 4 – gestão de 

programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 

4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do Relatório nº 208.435. 

Item 4.2.1.2 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: Deverá ser elaborado normativo interno 

disciplinando a instrução processual. 
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Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Conforme já justificado em outros exercícios, diversas ocorrências ao longo dos anos vêm dificultando a 

implementação do Projeto denominado CEDOC cujo objeto abrange, entre outras, a elaboração de Sistema Normativo 

que permitirá atendimento destas recomendações. 

Citamos, entre outros, que o Projeto sofreu várias paralisações devido à: frustação em processo licitatório; apuração de 

denúncias; demandas de órgãos de controle interno e externo; mudanças normativas; e contingências orçamentárias.  

Contudo, informamos que as ações para cumprimento desta Determinação encontram-se em andamento.  

Situação da providência em 2015: A EPE, no âmbito do Projeto CEDOC, está realizando o mapeamento dos 

cenários atual e futuro dos principais processos da Empresa e, concomitantemente, estão sendo elaborados os 

instrumentos normativos necessários para a realização das atividades. 

No que se refere aos processos administrativos, a elaboração dos instrumentos normativos será tratada no âmbito da 

gestão documental. Considerando que a frente do Projeto CEDOC responsável pela criação e implantação do Modelo 

de Gestão Documental da EPE teve o contrato rescindido unilateralmente em abril de 2015 com a aplicação das 

penalidades devidas, a EPE, desde então, tem pesquisado soluções tecnológicas para suportar a gestão documental da 

Empresa e identificou o Sistema Eletrônico de Informações – SEI como uma ferramenta importante e adequada para 

as necessidades da Empresa, incluindo a adoção de processos administrativos eletrônicos. A EPE está em negociação 

com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MP, órgão gestor de tal sistema, para viabilizar a cessão e 

implantação da ferramenta no ambiente da EPE. Porém, a EPE não tem governança sobre o atendimento desta 

solicitação. 

Visando melhorar o controle e a execução das atividades, a EPE, de forma emergencial, adotou a implantação de 

processos administrativos convencionais dos seguintes assuntos: pagamento, aplicação de penalidades, sindicância, 

licitação, prestação de contas e processo administrativo disciplinar. 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item 
Comunicação 

expedida 
Data da ciência 

017.509/2008-4 3.924/2009 
1.5.1.2 (Rel. CGU 4.2.1.2 e 

4.3.1.1 e 4.1.1.7) 

Ofício 477/2009- 

TCU/SECEX -1 
31/07/2009 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

EPE – SISORG 76608 - PRESIDÊNCIA 

Descrição da determinação/recomendação 

Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas pela CGU quanto 

aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz respeito ao item 4 – gestão de 

programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 

4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do Relatório nº 208.435. 

Item 4.3.1.1 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: Deverá ser elaborado normativo interno 

disciplinando o arquivamento dos documentos contendo informações técnicas. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Conforme já justificado em outros exercícios, diversas ocorrências ao longo dos anos vêm dificultando a 

implementação do Projeto denominado CEDOC cujo objeto abrange, entre outras, a elaboração de Sistema Normativo 

que permitirá atendimento destas recomendações. 

Citamos, entre outros, que o Projeto sofreu várias paralisações devido à: frustação em processo licitatório; apuração de 

denúncias; demandas de órgãos de controle interno e externo; mudanças normativas; e contingências orçamentárias. 

Contudo, informamos que as ações para cumprimento desta Determinação encontram-se em andamento.  

Situação da providência em 2015: A Informamos que a EPE não possui, atualmente, nenhum convênio vigente e que 

as medidas adotadas pela Empresa para a regularização das contas dos convênios firmados nos anos de 2004 e 2005 

foram aprovadas pelo MME com manifestação favorável do TCU. Os novos convênios, quando existirem, serão 

tratados de acordo com as normas vigentes. 
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As regras de arquivamento de documentos e o tratamento do acervo documental (tratamento do passivo documental), 

ou seja, criação e aplicação dos instrumentos de gestão documental (plano de classificação de documentos e tabela de 

temporalidade documental) vinham sendo elaborados no âmbito do Projeto CEDOC – Gestão Documental. O 

contrato, responsável pela implantação do Centro de Documentação da EPE (elaboração do Modelo de Gestão 

Documental, desenvolvimento de plataforma de gestão documental e tratamento do acervo), foi rescindido 

unilateralmente em abril de 2015 com a aplicação das penalidades devidas. Nesse contexto, a EPE, desde então, tem 

pesquisado soluções tecnológicas para suportar a gestão documental da Empresa e identificou o Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI como uma ferramenta importante e adequada para as necessidades da Empresa, incluindo a adoção 

de processos administrativos eletrônicos. A EPE está em negociação com o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão -MP, órgão gestor de tal sistema, para  viabilizar a cessão e implantação da ferramenta no ambiente da EPE. 

Porém, a EPE não tem governança sobre o atendimento desta solicitação. 

Para as atividades relacionadas ao tratamento do acervo documental, a EPE viabilizará, após a implantação da 

plataforma de gestão documental e elaboração do Modelo de Gestão Documental, nova contratação de empresa 

especializada com a finalidade de organização, digitalização e avaliação documental. 

 

 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item 
Comunicação 

expedida 
Data da ciência 

017.509/2008-4 3.924/2009 
1.5.1.2 (Rel. CGU 4.2.1.2 e 

4.3.1.1 e 4.1.1.7) 

Ofício 477/2009- 

TCU/SECEX -1 
31/07/2009 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

EPE – SISORG 76608 - PRESIDÊNCIA 

Descrição da determinação/recomendação 

Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas pela CGU quanto 

aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz respeito ao item 4 – gestão de 

programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 

4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do Relatório nº 208.435. 

Item 4.1.1.7 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: Deverá ser elaborado normativo interno 

disciplinando a instrução processual. 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Conforme já justificado em outros exercícios, diversas ocorrências ao longo dos anos vêm dificultando a 

implementação do Projeto denominado CEDOC cujo objeto abrange, entre outras, a elaboração de Sistema Normativo 

que permitirá atendimento destas recomendações. 

Citamos, entre outros, que o Projeto sofreu várias paralisações devido à: frustação em processo licitatório; apuração de 

denúncias; demandas de órgãos de controle interno e externo; mudanças normativas; e contingências orçamentárias. 

Contudo, informamos que as ações para cumprimento desta Determinação encontram-se em andamento.  

Situação da providência em 2015: A EPE, no âmbito do Projeto CEDOC, realizou o mapeamento dos processos de 

folha de pagamento (atualmente na fase de automação), de habilitação dos Empreendimentos para os Leilões de 

Geração e do Plano Decenal de Energia (PDE), que não serão automatizados, e atualmente está realizando o 

mapeamento dos cenários atual e futuro dos seguintes processos: “Contratação de Bens, Serviços e Obras” e 

“Fiscalização de Contratos” cuja  conclusão está prevista para agosto de 2016. Concomitantemente, estão sendo 

elaborados os instrumentos normativos que orientarão as atividades e a instrução processual. Mesmo não tendo sido 

finalizado o mapeamento do cenário futuro destes processos, a DGC resolveu implantar algumas melhorias e criou a 

área de Gestão de Contratos, na Superintendência de Recursos Logísticos- SRL, com o objetivo de segregar as 

atividades de fiscalização administrativa/financeira das de fiscalização técnica de contratos, privilegiando a eficiência 

na condução do processo e ampliando a participação dessa Superintendência na orientação, supervisão e coordenação 

dos referidos processos, permitindo assim mitigar falhas, gargalos e problemas em favor da melhoria contínua dos 

processos. 
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A aplicação dos regramentos, no que se refere aos processos administrativos, será tratada no âmbito da gestão 

documental. Considerando que a frente do Projeto CEDOC responsável pela criação e implantação do Modelo de 

Gestão Documental da EPE teve o contrato rescindido unilateralmente em abril de 2015 com a aplicação das 

penalidades devidas, a EPE, desde então, tem pesquisado soluções tecnológicas para suportar a gestão documental da 

Empresa e identificou o Sistema Eletrônico de Informações – SEI como uma ferramenta importante e adequada para 

as necessidades da Empresa, incluindo a adoção de processos administrativos eletrônicos. A EPE está em negociação 

com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, órgão gestor de tal sistema, para viabilizar a cessão e 

implantação dessa ferramenta no ambiente da EPE. Porém, a EPE não tem governança sobre o atendimento desta 

solicitação.  

Ademais, informamos que, para os contratos de serviço de natureza continuada, a EPE segue as recomendações da 

Instrução Normativa MP/SLTI nº 2 e suas alterações. 

 

8.1.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 

(OCI) – CGU/PR 

Este item tem por finalidade fornecer uma visão gerencial de como a EPE trata as 

recomendações do órgão de controle interno (OCI)  

 

Na EPE, a Auditoria Interna tem a atribuição de gerir o atendimento das recomendações e 

das auditorias realizadas pela Controladoria Geral da União – CGU/PR, por força do estabelecido 

no artigo 29, inciso IV do Regimento Interno da Empresa, que atribui à unidade exercer a interface 

institucional com entidades externas de controle, atuando no provimento de informações e no apoio 

às auditagens realizadas por estas. 

 

No exercício de 2015, Em relação às ações de auditoria da CGU ocorreu o que segue: 

 

 Ordem de Serviço n.° 201500115 - avaliação preliminar consequente aos fatos de gestão, 

ocorridos na EPE, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014 que originou o Relatório de 

Auditoria n° 201500115 sem emissão de recomendações. Não foram identificadas 

inconformidades dentro do escopo avaliado neste trabalho. 

 

 Ordem de Serviço n.° 201503923 - auditoria de avaliação da gestão do exercício de 2014 da 

EPE, que originou o Relatório de Auditoria nº 201503923 – Não houve emissão de 

recomendações. Não foram identificadas inconformidades dentro do escopo avaliado neste 

trabalho. 

 

8.1.2.1 Deliberações Da CGU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 

Número do documento que originou a recomendação (Relatório, NA, NT, etc.): 

Relatório de Auditoria de Gestão nº 2007208435 

Descrição do item do Relatório (ou da NA, ou da NT): 

4.1.1.7. CONSTATAÇÃO (025) 

(item 5.4 do Relatório; item 4.1.1.7 do Anexo I ao Relatório) 

 Falha na elaboração da planilha estimativa do custo da contratação. 

 Recomendação 001: 

 Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando a instrução processual. 
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Situação da providência:  

A EPE, no âmbito do Projeto CEDOC, realizou o mapeamento dos processos de folha de 

pagamento (atualmente na fase de automação), de habilitação dos Empreendimentos para os Leilões 

de Geração e do Plano Decenal de Energia (PDE), que não serão automatizados, e atualmente está 

realizando o mapeamento dos cenários atual e futuro dos seguintes processos: “Contratação de 

Bens, Serviços e Obras” e “Fiscalização de Contratos” cuja  conclusão está prevista para agosto de 

2016. Concomitantemente, estão sendo elaborados os instrumentos normativos que orientarão as 

atividades e a instrução processual. Mesmo não tendo sido finalizado o mapeamento do cenário 

futuro destes processos, a DGC resolveu implantar algumas melhorias e criou a área de Gestão de 

Contratos, na Superintendência de Recursos Logísticos- SRL, com o objetivo de segregar as 

atividades de fiscalização administrativa/financeira das de fiscalização técnica de contratos, 

privilegiando a eficiência na condução do processo e ampliando a participação dessa 

Superintendência na orientação, supervisão e coordenação dos referidos processos, permitindo 

assim mitigar falhas, gargalos e problemas em favor da melhoria contínua dos processos. 

A aplicação dos regramentos, no que se refere aos processos administrativos, será tratada no âmbito 

da gestão documental. Considerando que a frente do Projeto CEDOC responsável pela criação e 

implantação do Modelo de Gestão Documental da EPE teve o contrato rescindido unilateralmente 

em abril de 2015 com a aplicação das penalidades devidas, a EPE, desde então, tem pesquisado 

soluções tecnológicas para suportar a gestão documental da Empresa e identificou o Sistema 

Eletrônico de Informações – SEI como uma ferramenta importante e adequada para as necessidades 

da Empresa, incluindo a adoção de processos administrativos eletrônicos. A EPE está em 

negociação com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, órgão gestor de tal 

sistema, para viabilizar a cessão e implantação dessa ferramenta no ambiente da EPE. Porém, a EPE 

não tem governança sobre o atendimento desta solicitação.  

Ademais, informamos que, para os contratos de serviço de natureza continuada, a EPE segue as 

recomendações da Instrução Normativa MP/SLTI nº 2 e suas alterações. 

 

Descrição do item do Relatório (ou da NA, ou da NT): 

4.2.1.2 - CONSTATAÇÃO: (027) 

(item 5.4 do Relatório; item 4.2.1.2 do Anexo I ao Relatório) 

 Falta de Padronização na instrução dos processos. 

 Recomendação 001: 

 Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando a instrução processual. 

Situação da providência:  

A EPE, no âmbito do Projeto CEDOC, está realizando o mapeamento dos cenários atual e futuro 

dos principais processos da Empresa e, concomitantemente, estão sendo elaborados os instrumentos 

normativos necessários para a realização das atividades. 

No que se refere aos processos administrativos, a elaboração dos instrumentos normativos será 

tratada no âmbito da gestão documental. Considerando que a frente do Projeto CEDOC responsável 

pela criação e implantação do Modelo de Gestão Documental da EPE teve o contrato rescindido 

unilateralmente em abril de 2015 com a aplicação das penalidades devidas, a EPE, desde então, tem 

pesquisado soluções tecnológicas para suportar a gestão documental da Empresa e identificou o 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI como uma ferramenta importante e adequada para as 

necessidades da Empresa, incluindo a adoção de processos administrativos eletrônicos. A EPE está 

em negociação com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MP, órgão gestor de tal 

sistema, para viabilizar a cessão e implantação da ferramenta no ambiente da EPE. Porém, a EPE 

não tem governança sobre o atendimento desta solicitação. 
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Visando melhorar o controle e a execução das atividades, a EPE, de forma emergencial, adotou a 

implantação de processos administrativos convencionais dos seguintes assuntos: pagamento, 

aplicação de penalidades, sindicância, licitação, prestação de contas e processo administrativo 

disciplinar. 

 

Descrição do item do Relatório (ou da NA, ou da NT): 

4.3.1.1. CONSTATAÇÃO (014):  

(item 5.3 do Relatório; item 4.3.1.1 do Anexo I ao Relatório) 

 Inadequada instrução dos processos com relação às informações técnicas dos convênios 

vigentes. 

 Recomendação 001. 

 Elaborar normativo interno disciplinando o arquivamento dos documentos contendo 

informações técnicas. 

 

Situação da providência:  

Informamos que a EPE não possui, atualmente, nenhum convênio vigente e que as medidas 

adotadas pela Empresa para a regularização das contas dos convênios firmados nos anos de 2004 e 

2005 foram aprovadas pelo MME com manifestação favorável do TCU. Os novos convênios, 

quando existirem, serão tratados de acordo com as normas vigentes. 

As regras de arquivamento de documentos e o tratamento do acervo documental (tratamento do 

passivo documental), ou seja, criação e aplicação dos instrumentos de gestão documental (plano de 

classificação de documentos e tabela de temporalidade documental) vinham sendo elaborados no 

âmbito do Projeto CEDOC – Gestão Documental. O contrato, responsável pela implantação do 

Centro de Documentação da EPE (elaboração do Modelo de Gestão Documental, desenvolvimento 

de plataforma de gestão documental e tratamento do acervo), foi rescindido unilateralmente em 

abril de 2015 com a aplicação das penalidades devidas. Nesse contexto, a EPE, desde então, tem 

pesquisado soluções tecnológicas para suportar a gestão documental da Empresa e identificou o 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI como uma ferramenta importante e adequada para as 

necessidades da Empresa, incluindo a adoção de processos administrativos eletrônicos. A EPE está 

em negociação com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão -MP, órgão gestor de tal 

sistema, para  viabilizar a cessão e implantação da ferramenta no ambiente da EPE. Porém, a EPE 

não tem governança sobre o atendimento desta solicitação. 

Para as atividades relacionadas ao tratamento do acervo documental, a EPE viabilizará, após a 

implantação da plataforma de gestão documental e elaboração do Modelo de Gestão Documental, 

nova contratação de empresa especializada com a finalidade de organização, digitalização e 

avaliação documental. 

 

 

8.2 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR 

DANO AO ERÁRIO 

 

No ano de 2015 a EPE não apurou nenhum ilícito administrativo, não tendo sido observado 

nenhum dano ao erário, porém, o relatório de inventário patrimonial de 2014 relacionou bens 

patrimoniais não localizados. Diante de diversas outras não conformidades apontadas, o relatório 

não foi aprovado e foram determinadas providencias para regularização dos registros contábeis e 

patrimoniais, realização de novo inventário relativo ao exercício de 2016, bem como instauração de 
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sindicância (Processo nº 48002.007699/2015-30) para apurar as circunstâncias, elucidar os fatos e 

identificar as responsabilidades pelo suposto extravio dos bens patrimoniais não localizados. 

Iniciada a execução das providencias determinadas pelo Diretor de Gestão Corporativa, identificou-

se a necessidade de validação dos lançamentos contábeis realizados e compatibilização com os 

registros patrimoniais, o que implicou a suspensão da sindicância para que seu objeto fosse 

adequado à realidade patrimonial validada. Tal suspensão ocorreu em 23 de outubro de 2015 e sua 

eventual retomada somente será possível ao término do inventário 2015. Em paralelo às 

providencias em andamento foi implantado um sistema informatizado de gestão patrimonial e foi 

aprovada a Norma de Gestão Patrimonial.  

Não ocorreram fatos passíveis de instauração de Tomadas de Contas Especiais. 

Como informado no Item 4 deste Relatório de Gestão, que trata da estrutura de 

Governança, subitem Correição, a EPE tem atuado pontualmente para apurar eventuais 

responsabilidades, utilizando-se das orientações e procedimentos recomendados pela Controladoria 

Geral da União, naquilo que for aplicável à Empresa. 

Assim, até a conclusão do seu normativo interno, a EPE vem adotando, em consonância 

com o Manual de Direito Disciplinar para Empresas Estatais elaborado pela CGU, a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) – basicamente no que concerne às penalidades aplicáveis – e a Lei nº 

9.784/99 e, por analogia, ainda a Lei nº 8.112/90, naquilo que for cabível. 

 
 

8.2.1 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário 

Não houve ocorrência de dano ao erário em 2015. 

 

 

8.2.2 Ambiente de Controle 

 

Para a apuração de possíveis ilícitos administrativos que requeiram a instauração de 

Tomadas de Contas Especiais, a EPE conta com a assessoria prestada pela sua unidade de Auditoria 

Interna como instrumento básico de monitoramento, permeando toda a sua estrutura organizacional 

e as atividades operacionais e administrativas com a finalidade de avaliar durante a realização dos 

seus trabalhos a eficiência e efetividade dos componentes do sistema de controle da Empresa. 

Conta, também, com a estrutura da Consultoria Jurídica da Empresa, que se manifesta 

sobre a legalidade e demais aspectos jurídicos inerentes aos processos administrativos que são 

levados para apreciação e decisão da Diretoria Colegiada. 

O Conselho Fiscal da EPE também cumpre importante trabalho na verificação periódica 

dos atos e fatos que lhe são apresentados regularmente para acompanhamento das atividades da 

Empresa.  

Importante acrescentar que ao longo do exercício de 2015 foi concluída a implantação do 

Sistema Normativo da EPE, estruturado em Políticas e Diretrizes, Normas, Procedimentos e atos 

administrativos complementares que definem as diretrizes de gestão e a forma de operacionalização 

das atividades e têm a finalidade de promover a padronização dessas atividades e orientação das 

pessoas nelas envolvidas. 

 

Por fim, destacamos o importante papel da Comissão de Ética da EPE, formalmente instituída, cuja 

atuação é pautada pelas diretrizes definidas no Código de Ética que expressa a integridade e os 

valores éticos de conduta exigidos de todos os empregados e dirigentes da Empresa.  
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8.3 DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 

DE OBRIGAÇÕES COM O DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI 8.666/1993 

 

Os pagamentos realizados pela EPE obedecem ao prazo estabelecido em seus instrumentos 

contratuais. Além disso, é respeitada a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades. Quando 

há dificuldade em liberação de recursos financeiros pelo órgão central, aos pagamentos realizados 

em atraso são acrescidos os encargos previstos nos contratos. 

  

8.4 INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

A EPE executou no exercício de 2015 apenas despesas com publicidade legal proveniente de 

contratos com Fundo de Imprensa Nacional e Empresa Brasil Comunicação, conforme especificado 

abaixo: 

 

Quadro – Despesas com publicidade 

Publicidade Programa/Ação orçamentária Valores empenhados Valores pagos 

Legal 
2119.2000 – Administração da 

Unidade 
226.600,00 40.474,36 

Fonte: Tesouro Gerencial 

 

 

Quadro – Detalhamento de despesas com publicidade 

 Contrato 
Total 

Empenhado 
Total Pago 

Fundo de Imprensa 

Nacional 
CT-EPE-019/2012 R$ 209.100,00 R$ 32.799,60 

Empresa Brasil 

Comunicação 
CT-EPE-010/2011 R$ 17.500,00 R$ 7.674,76 

 Total: R$ 226.600,00 R$ 40.474,36 

                                                                                          Fonte: SIAFI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


