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Unidade Auditada: EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA 
Exercício: 2014 
Município: Rio de Janeiro - RJ 
Relatório nº: 201503923 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 
 

 
 

_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Chefe da CGU-Regional/RJ,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201503923, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos foram realizados, à distância, na sede da Controladoria Regional da União 
no Estado do Rio de Janeiro no período de 25/05 a 30/06/2015, por meio de testes, 
análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a 
partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 
União – TCU. 
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2. Resultados dos trabalhos 
 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 
11/11/2014, entre Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro e a 
Secex Estatais RJ, foram efetuadas as seguintes análises: 

 

Assunto Decisão 
Gestão do Contencioso - Análise da terceirização do contencioso judicial, no que tange à 

legalidade dos contratos, dimensionamento e fiscalização dos serviços, 
bem como se a execução dos serviços, por intermédio de terceirização, 
está sendo tempestiva, mitigando os impactos das contingências 
judiciais. 

Análise de Atas do Conselho 
de Administração 

- Análise de conformidade. 

Gestão da área de Recursos 
Humanos 

- Verificar a existência de terceirização, juntamente com análise de sua 
legalidade; 
- Análise sobre a desmobilização do quadro provisório. 

 

 

 
2.1 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, foram formuladas as 
questões de auditoria listadas a seguir, referentes à atuação do Conselho de 
Administração – Consad; à estrutura da Auditoria Interna – Audint; ao ambiente de 
controle; avaliação de risco; procedimentos de controle; informação e comunicação; e 
monitoramento. 
 
Atuação do Conselho de Administração 
 
Questão de auditoria: (i) Há normativo interno que estabeleça as responsabilidades do 
Conselho de Administração, bem como houve desempenho satisfatório das suas 
atribuições em 2014? 
 
O Estatuto Social, aprovado pelo Decreto n.º 5.184/2004, estabeleceu periodicidade 
mensal para as reuniões ordinárias do Conselho, o que ocorreu em 2014. Das doze 
reuniões realizadas em 2014, em cinco (42%) não houve matéria para deliberação na 
pauta. 
 
Não houve, no exercício, nenhuma reunião extraordinária.  
 
As competências do Consad foram elencadas, de forma similar, no Estatuto Social e no 
Regimento Interno da EPE.  
 
Analisamos todas as atas de reuniões do Consad realizadas em 2014. Dentre as matérias 
abordadas, cabe destacar: o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – 
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Raint/2013; a síntese da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – 
Paint/2013; o Planejamento Estratégico 2014-2015; os indicadores de desempenho; e a 
situação orçamentária da empresa. O conteúdo das atas está em conformidade com as 
competências do Conselho previstas nos normativos internos. 
 
Estrutura da Auditoria Interna – Audint 
 
Questão de auditoria: (ii) A Audint dispõe de recursos humanos adequados ao 
desempenho das suas atividades? 
 
A Auditoria Interna conta com força de trabalho inexperiente. No período de janeiro a 
julho/2014, dispunha de três profissionais, sendo que um havia tomado posse em 
março/2011 e outro em janeiro/2014.  
 
A partir de agosto/2014, o quadro passou a ser de quatro empregados. O analista que 
havia tomado posse em janeiro/2014 pediu demissão e outros dois tomaram posse em 
agosto/2014. De acordo com o Relatório de Gestão/2014, estas mudanças ocasionaram 
certo prejuízo para o desenvolvimento de todas as atividades previstas. 
 
Em termos quantitativos, houve melhoria na estrutura da Audint com a disponibilização 
de mais uma vaga de Analista de Gestão Corporativa – AGC, preenchida em 
agosto/2014. Para a consolidação da sua estrutura, contudo, permanece pendente o 
preenchimento da vaga de Consultor Técnico (função gratificada). 
 
Ambiente de controle 
 
Questões de auditoria: (iii) Os mecanismos gerais de controle foram percebidos por 
todos os empregados nos diversos níveis da estrutura da empresa? (iv) A comunicação 
dentro da UJ foi adequada e eficiente? (v) Os procedimentos e as instruções 
operacionais foram padronizados e postos em documentos formais? (vi) Há mecanismos 
que garantiram ou incentivaram a participação dos empregados dos diversos níveis da 
estrutura da EPE na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou 
código de ética? (vii) Os controles internos adotados contribuíram para a consecução 
dos resultados planejados? 
 
O Relatório de Gestão/2014 registrou que não há como avaliar se a empresa observou as 
questões (iii), (iv) e (vii), bem como registrou que o conteúdo dos itens (v) e (vi) foi 
parcialmente observado, porém, em sua minoria.  
 
Avaliação de Risco 
 
Questões de auditoria: (viii) Houve clara identificação dos processos críticos para a 
consecução dos objetivos e metas da EPE? (ix) É prática da empresa o diagnóstico dos 
riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem 
como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente 
adoção de medidas para mitigá-los? (x) É prática da UJ a definição de níveis de riscos 
operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos 
diversos níveis da gestão? (xi) A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo 
a identificar mudanças no perfil de risco da EPE ocasionadas por transformações nos 
ambientes interno e externo? (xii) Os riscos identificados foram mensurados e 
classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar 
informações úteis à tomada de decisão? (xiii) Não houve ocorrência de fraudes e perdas 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

4 

que fossem decorrentes de fragilidades nos processos internos? (xiv) Há norma ou 
regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de 
responsabilidade da empresa? 
 
Segundo o Relatório de Gestão/2014, estes sete questionamentos foram integralmente 
não observados no contexto da UJ. 
 
Procedimentos de Controle 
 
Questões de auditoria: (xv) Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de 
detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da empresa, claramente 
estabelecidas? (xvi) As atividades de controle adotadas pela EPE foram apropriadas e 
funcionaram consistentemente de acordo com um plano de longo prazo? (xvii) As 
atividades de controle adotadas possuíram custo apropriado ao nível de benefícios que 
possam derivar de sua aplicação? (xviii) As atividades de controle foram abrangentes e 
razoáveis e estiveram diretamente relacionadas com os objetivos de controle? 
 
O Relatório de Gestão/2014 registrou que os questionamentos (xv) a (xvii) foram 
integralmente não observados, bem como que não há como emitir avaliação acerca do 
cumprimento do item (xviii). 
 
Informação e Comunicação 
 
Questão de auditoria: (xix) A informação divulgada internamente atendeu às 
expectativas dos diversos grupos e indivíduos da EPE, contribuindo para a execução das 
responsabilidades de forma eficaz? 
 
De acordo com o Relatório de Gestão/2014, não há como avaliar se o questionamento 
(xix) foi observado.  
 
Monitoramento 
 
Questão de auditoria: (xx) O sistema de controle interno da UJ é constantemente 
monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo? 
 
Segundo o Relatório de Gestão/2014, há observância parcial, em sua minoria, da 
questão. 
 
As justificativas apresentadas pela EPE para as deficiências nos elementos do sistema 
de controles internos registradas no Relatório de Gestão/2014, bem como as 
providências adotadas visando o seu aprimoramento, foram abordadas na parte 
“Achados da Auditoria” deste Relatório.  
##/Fato## 

 
 
2.2 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Consideramos a seguinte questão de auditoria:  
i) Caso haja uma determinação específica do Tribunal de Contas da União - 

TCU à Controladoria-Geral da União – CGU para ser acompanhada junto à 
Unidade Jurisdicionada - UJ, a mesma foi atendida? 
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O Tribunal não emitiu Acórdão para a EPE em 2014 com determinação expressa de 
acompanhamento pela CGU. 
  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação da Conformidade das Peças 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, consideraram-se as 
seguintes questões de auditoria:  

i) A unidade jurisdicionada elaborou Rol de Responsáveis e Relatório de 
Gestão com as especificidades a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de 
Contas da União para o exercício de referência?  

ii) As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos da 
Decisão Normativa - DN Tribunal de Contas da União - TCU nº 134/2013 e 
da Portaria TCU nº 90/2014? 

 
A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise censitária de todos os itens 
que compõem o Relatório de Gestão/2014; na verificação da conformidade do seu 
conteúdo com o relacionado na Parte A – “Conteúdos Gerais do Relatório de Gestão” 
do Anexo II da DN TCU n.º 134/2013, alterado pela DN nº 139/2014; e na certificação 
de que os quadros, aplicáveis à UJ, relacionados na Portaria TCU nº 90/2014 foram 
efetivamente apresentados no Relatório.  
 
Não identificamos inconsistências entre as informações do Relatório e o disposto na 
Parte A do Anexo II da DN TCU n.º 134/2013 e na Portaria TCU nº 90/2014. 
 
Quanto ao Rol dos Responsáveis, foi apresentado conforme os termos dos arts. 10 e 11 
da Instrução Normativa - IN TCU nº 63/2010 e do art. 6º e do Anexo II da DN TCU n.º 
140/2014. No entanto, cabe destacar que, durante o exercício de 2014, o cargo de 
Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis foi exercido pelo Diretor-
Presidente interinamente. 
  
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

 O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do cumprimento das 
recomendações emitidas por ele considerando as seguintes questões de auditoria:  

i) Existem recomendações pendentes de atendimento e que impactam a gestão 
da unidade?  

ii) A UJ mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das 
recomendações emanadas pela CGU? 

  
A metodologia consistiu no levantamento das recomendações expedidas à EPE nos 
Relatórios CGU nºs 208435 (AAC do exercício de 2007) e 201108797 (AAC do 
exercício de 2010), com posterior verificação do atendimento das mesmas. 
 
Das vinte e uma recomendações registradas no Relatório CGU nº 208435, três 
permanecem pendentes de atendimento e indicaram a necessidade de elaboração de 
normativo interno disciplinando a instrução processual e o arquivamento dos 
documentos contendo informações técnicas. A elaboração de sistema normativo, que 
permitirá o atendimento destas recomendações, faz parte do escopo do Projeto Centro 
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de Documentação Centralizado e de Políticas de Gestão Documental – Cedoc, que está 
em andamento. Segundo a Auditoria Interna, a implementação do Projeto foi dificultada 
por paralisações decorrentes da frustação em processo licitatório; apuração de 
denúncias; demandas de órgãos de controle interno e externo; mudanças normativas; e 
contingências orçamentárias. O prazo de vigência do contrato de Gestão de Processos, 
uma das frentes do Projeto, é julho/2016. 
 
As cinco recomendações registradas no Relatório CGU nº 201108797 foram atendidas. 
 
Das três recomendações proferidas por meio da Nota de Auditoria – NA n.º 
201108797/001, uma permanece pendente de atendimento. Não há procedimento 
sistemático para verificação da compatibilidade dos recursos de Tecnologia da 
Informação – TI com as necessidades institucionais, cujo estabelecimento também está 
previsto no âmbito do Projeto Cedoc. 
 
A NA n.º 201108797/002 registrou duas recomendações, sendo que ambas foram 
atendidas. 
 
Todas as quatro recomendações pendentes de atendimento, portanto, estão relacionadas 
ao Projeto Cedoc, detalhado nos Achados de Auditoria desse relatório. 
 
Os Relatórios de Gestão da EPE apresentaram informações que indicam a existência de 
rotina de acompanhamento das recomendações registradas nos Relatórios CGU nºs 
208435 e 201108797. Identificamos apenas uma inconsistência, relacionada ao item 
1.1.1.1 do Relatório CGU/Regional-RJ n.º 201108797, que tratou da implementação de 
indicadores de gestão. Apesar do Relatório de Gestão/2013 ter registrado que a 
recomendação foi atendida no exercício, constou do Relatório de Gestão/2014 que o seu 
atendimento permanecia pendente. Após manifestação da CGU-Regional/RJ acerca da 
divergência, a EPE alterou o Relatório de Gestão/2014 e incluiu a nova versão no 
sistema e-Contas do TCU. 
  
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação do CGU/PAD 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, foram consideradas 
as seguintes questões de auditoria:  

i) A EPE dispõe de área específica para cuidar de assuntos disciplinares? 
ii) Há normativo interno que regule o processo administrativo disciplinar – PAD? 
iii) As informações referentes aos procedimentos disciplinares instaurados foram 

registradas no sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD? 
 

A UJ não possui órgão específico para cuidar de assuntos disciplinares. Segundo o 
Relatório de Gestão/2014, em função de ser uma empresa relativamente nova, ainda não 
surgiram demandas de ordem disciplinar que ensejassem a criação de unidade com essa 
finalidade, bem como a instituição de norma específica de correição.  
 
Quando da necessidade de instauração de sindicância e/ou de PAD, o fato deve ser 
comunicado à Diretoria Executiva, que decide sobre a sua instauração e, quando for o 
caso, nomeia a Comissão Processante. 
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Não há normativo interno que regule o PAD no âmbito da EPE. As comissões já 
designadas foram orientadas a conduzir os trabalhos observando os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo de outros aplicáveis ao 
Processo. Também foram adotadas como regra geral as orientações da CGU. De acordo 
com a empresa, a norma de PAD está em elaboração. 
 
O Relatório de Gestão/2014 registrou que não houve ocorrência de dano ao erário no 
exercício. Em 2014, a EPE não instaurou nenhuma sindicância e apenas um PAD.  
 
Os procedimentos disciplinares instaurados na empresa não são registrados no sistema 
CGU-PAD. 
 
O Decreto n.º 5.480/2005 não prevê expressamente que unidades de correição de 
empresas públicas integrem o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. No 
entanto, o inciso III de seu artigo 4º, confere atribuição à CGU para supervisionar a 
atividade correcional em todo Poder Executivo Federal - PEF.  
 
A CGU, enquanto Órgão Central do Sistema de Correição do PEF, é legitimada a 
determinar a forma de prestação de informações disciplinares para que seja exercida sua 
supervisão, sendo que a Corregedoria-Geral da União – CRG faz a exigência de 
utilização do Sistema para a prestação de tais informações. 
 
A EPE deve, portanto, utilizar o Sistema CGU-PAD para registro dos processos 
administrativos doravante instaurados. 
  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Consideramos as seguintes questões de auditoria: 
i) Houve terceirização de atividade-fim? 
ii) Houve terceirização do contencioso judicial? 
i) Foi concluída a desmobilização do quadro provisório? 
 

Atividades objeto de execução indireta 
 
Em 2014, vigoraram cinco contratos de terceirização de pessoal, no valor total de R$ 
2.480 mil (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), que tiveram como objeto os 
serviços de limpeza, higiene e conservação; locação de veículo com motorista; 
secretariado; service desk; e motorista. Assim sendo, não houve terceirização de 
atividade-fim e de serviços jurídicos (contencioso judicial ou extrajudicial). 
 
Contratação de empregados em cargos de livre provimento 
 
Quando da criação da EPE, houve a contratação de empregados, em cargos de livre 
provimento, que integraram o quadro inicial.  
 
Em dezembro/2008, a Procuradoria do Trabalho da 1ª Região recebeu denúncia do 
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro – SENGE/RJ, que teve como 
objeto a admissão de pessoal sem concurso público para o quadro inicial da EPE e a 
manutenção desse pessoal, por meio de cargos em comissão, inviabilizando a 
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contratação de novos concursados e o avanço dos concursados já contratados em suas 
carreiras. 
 
Em agosto/2010, o procedimento foi convertido em inquérito civil, uma vez que a 
situação dos não concursados permanecia inalterada. Já em 2011, após diversas reuniões 
entre a EPE e o Ministério Público do Trabalho – MPT, não houve entendimento entre 
as partes, acarretando na propositura de ação civil pública.  
 
Em junho/2012, foi proferida, nos autos da referida ação, decisão judicial que 
homologou acordo firmado entre a empresa e o MPT. Em sua decorrência, em 
dezembro/2013, a EPE efetuou o desligamento dos empregados que foram contratados 
no início de suas atividades operacionais, em cargos de livre provimento, permanecendo 
vinculado à empresa apenas um destes empregados, licenciado por acidente de trabalho 
de setembro/2013 a abril/2014. 
 
Em abril/2014, foi realizada audiência no MPT, na qual foi acordado que o citado 
empregado permaneceria na empresa até o fim da estabilidade acidentária (21/04/2015), 
o que efetivamente ocorreu. Em maio/2015, houve a homologação da rescisão do 
contrato de trabalho do empregado.  
  
##/Fato## 

 
 
2.7 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, consideraram-se as 
seguintes questões de auditoria: 

i) A EPE avalia o seu desempenho por meio de indicadores? 
ii) O desempenho da empresa foi satisfatório? 
iii) Os indicadores utilizados foram considerados adequados? 

 
O Planejamento Estratégico da EPE foi implantado em 2013. 
 
Os indicadores de desempenho, que fazem parte da sistemática de gerenciamento do 
planejamento, tiveram os seus critérios aprovados em 2014. A estratégia adotada foi a 
de priorização dos principais projetos e verificação do cumprimento das datas previstas 
para conclusão das suas etapas.  
 
O indicador de prazo do projeto avaliou o grau de afastamento da meta prevista no 
Planejamento Estratégico. Como havia projetos que não dependiam exclusivamente dos 
esforços da equipe da empresa, esse indicador foi apresentado de duas formas: indicador 
global (afastamento total em relação à meta, independentemente dos motivos do seu 
descumprimento); e indicador gerencial (andamento do projeto de acordo com as 
decisões que estão efetivamente sob o controle da EPE). 
 
Em 2014, 20 projetos tiveram a sua execução monitorada, totalizando 26 metas para os 
anos 2014 e 2015. Destas 26 metas, 11 tiveram o seu prazo de conclusão postergado, 
sendo que cinco apresentaram indicador gerencial em estágio “normal” (afastamento da 
meta até 10%) e quatro em “atenção” (afastamento entre 10% e 25%). 
 
Das 14 metas planejadas para serem concluídas em 2014, 12 foram efetivamente 
atingidas no exercício.  
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A EPE identificou a necessidade de elaborar novos indicadores, visando mensurar o 
desempenho de áreas internas da Diretoria de Gestão Corporativa – DGC. O objetivo é 
incluí-los no Planejamento Estratégico 2016/2019. 
  
##/Fato## 

 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 
competente Certificado de Auditoria. 

 

 
Rio de Janeiro/RJ, 01 de setembro de 2015. 

 
 
Nome: ANA PAULA SALLES COELHO DA VEIGA 
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 

Nome: ROSEANE COSTA DE SOUSA 
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio De Janeiro 
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_______________________________________________ 

Achados da Auditoria - nº 201503923 
 
1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 CONTROLES INTERNOS                             

1.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Projeto Cedoc: objetivo e estágio atual de implementação. 
 
Fato 

 
A Parte “Análise Gerencial” do Relatório registrou que todas as quatro recomendações 
da CGU-Regional/RJ identificadas como pendentes de atendimento estão relacionadas à 
implantação do Projeto Cedoc. 
 
O Projeto tem por objeto a normatização da instrução processual, o aperfeiçoamento do 
tratamento da documentação, o mapeamento de processos e a elaboração de sistema 
normativo, que institucionalizarão os procedimentos internos. 
 
O Cedoc foi estruturado em três frentes, quais sejam: criação e implantação da 
plataforma de gestão documental e operação do Centro de Documentação; implantação 
da plataforma de gestão de processos; e elaboração e implantação do sistema normativo. 
Tem como objetivo o aumento da eficiência dos processos de negócio e o atendimento 
de orientações dos órgãos de controle.  
 
Duas frentes do Projeto (gestão documental e gestão de processos) ainda não foram 
concluídas. Não houve a elaboração de normativos internos visando à padronização da 
instrução processual, no qual devem ser contemplados todos os critérios, 
responsabilidades e procedimentos relacionados à gestão de documentos arquivísticos, 
incluindo as fases de criação, tramitação, uso, organização, recuperação e destinação 
final dos documentos. Também não houve a implantação de controle sistemático dos 
trâmites internos dos processos. 
 
A previsão de término da frente “gestão documental” era abril/2015, o que não foi 
observado. De acordo com a EPE, foram realizadas reuniões de alinhamento técnico e 
renegociações acerca da distribuição dos produtos e do fluxo financeiro do contrato CT-
EPE-011/2013, com a finalidade de garantir a qualidade técnica e a adequação às suas 
necessidades. Ainda assim, a contratada interrompeu as atividades de operação do 
Centro de Documentação (protocolo e tratamento do acervo documental); apresentou 
produtos com baixa qualidade técnica; não conseguiu regularizar sua situação fiscal; e 
passou a apresentar dificuldades econômico-financeiras para cumprir com suas 
obrigações trabalhistas. A EPE optou, então, por rescindir unilateralmente o contrato; 
aplicar as penalidades cabíveis; avaliar se dispõe de capacidade interna para implantar 
com recursos próprios o Modelo de Gestão Documental; e verificar a possibilidade de 
utilização do Sistema Eletrônico de Informações, ferramenta do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. A nova data prevista para a conclusão da frente 
“gestão documental” será estabelecida apenas após a conclusão destas avaliações. 
 
Já a frente “gestão de processos” possui previsão de término em julho/2016. 
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A terceira frente do Cedoc (sistema normativo) foi concluída, tendo havido a elaboração 
do manual do sistema normativo, da lista de assuntos que deverão ser normatizados na 
EPE e de sete Políticas e suas respectivas Diretrizes. Também houve o levantamento de 
informações para subsidiar a elaboração dos instrumentos normativos; a elaboração e/ou 
adequação de 33 Normas e 46 Procedimentos; e o treinamento dos colaboradores da 
empresa enfatizando o funcionamento do sistema normativo. Não houve, contudo, a 
elaboração de todos os normativos internos, que deverão ser desenvolvidos, por meio de 
atividade de natureza permanente, pela equipe técnica coordenadora do projeto. 
  
##/Fato## 

1.1.2 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 

 
Avaliação de controles internos: esclarecimentos acerca de itens que ainda não 
foram observados. 
 
Fato 

 
Conforme já indicado na Parte “Análise Gerencial”, o Relatório de Gestão/2014 
registrou que questões de auditoria relacionadas à avaliação dos controles internos 
foram classificadas, pela EPE, como “não observadas”; “parcialmente observadas, 
porém, em sua minoria”; e “não há como avaliar se foram observadas”. 
 
Apresentamos, a seguir, os esclarecimentos da empresa para os referidos registros. 
 
Ambiente de controle 
 
Segundo a UJ, não foi possível avaliar se a comunicação interna foi adequada e 
eficiente, bem como se os mecanismos gerais de controle foram percebidos por todos os 
empregados, em função de não ter sido realizada, até 2014, pesquisa formal junto a todo 
o corpo funcional e de não possuir instrumento específico para realizar essa medição.   
 
Apesar disso, a empresa informou que adotou ações com a finalidade de dar a todos os 
empregados o conhecimento dos mecanismos gerais de controle instituídos, de 
conscientizá-los das suas responsabilidades, bem como de criar uma comunicação 
institucional adequada e eficiente. Citou como exemplos a implantação do Sistema 
Normativo, o projeto "Comunicação Interna" e o “Informe Semanal”.  
 
Ainda de acordo com a EPE, o questionamento acerca da padronização dos 
procedimentos e das instruções operacionais foi considerado parcialmente observado, 
em sua minoria, em função do Projeto Cedoc, que visa à implantação dessa estrutura 
normativa, não ter sido concluído.  
  
A Empresa possui código de ética, não disponível em seu sítio eletrônico, mas que pode 
ser acessado em sua intranet. Houve a designação de Comissão de Ética. Em relação à 
observância parcial, em sua minoria, da afirmativa de que há mecanismos que 
garantiram a participação dos empregados dos diversos níveis na elaboração das 
instruções ou código de ética, a UJ esclareceu que não entende que este tipo de 
participação deva ocorrer de forma ampla e institucionalizada. A empresa incentiva 
parte de seu corpo técnico a elaborar estes normativos, observando critérios de 
conhecimento, especificidade da matéria e disponibilidade de recursos humanos.   
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Já a impossibilidade de avaliar se os controles internos adotados contribuíram para a 
consecução dos resultados planejados decorreu da EPE não possuir um mecanismo 
específico destinado a esta avaliação, que é feita de forma pontual (quando da realização 
de auditorias externas e apresentação dos resultados dos trabalhos da Audint).  
 
O sítio eletrônico da EPE contém o organograma da empresa, mas não dispõe de canal 
para recebimento de denúncias. Este canal está disponível na intranet.   
 
O Estatuto Social e o Regimento Interno da empresa dispõem sobre a sua estrutura 
administrativa, incluindo atribuições e responsabilidades. 
 
 
Avaliação de Risco 
 
A UJ informou que considerou os sete questionamentos relativos a este tópico como 
integralmente não observados porque ainda não se decidiu pela adoção de uma 
metodologia específica de avaliação de riscos. A Administração da empresa entende 
que, anteriormente à adoção de metodologia desta natureza, há necessidade de 
conclusão de outros projetos, em especial o de “Gestão de Processos”, bem como da 
utilização de uma adequada metodologia de acompanhamento de projetos, atualmente 
em desenvolvimento. 
 
 
Procedimentos de Controle 
 
De acordo com a EPE, a não observância das questões relativas ao funcionamento 
consistente e custo apropriado das atividades de controle adotadas, bem como referente 
à existência de ações para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da empresa, 
resultou da inexistência de metodologia de avaliação de controles internos sistemática e 
de metodologia específica de avaliação de riscos, conforme descrito no item anterior.  
 
A inexistência destas metodologias também foi o motivo pelo qual a empresa entendeu 
que não era possível avaliar se as atividades de controle foram abrangentes e razoáveis e 
estiveram diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 
  
Informação e Comunicação 
 
A impossibilidade de avaliar a observância do atendimento às expectativas dos diversos 
grupos da EPE quanto à informação divulgada internamente resultou, segundo a UJ, da 
mesma motivação relatada no item “Ambiente de Controle”. Apesar da existência de 
canais que visam dar ampla divulgação interna, não foi implantado mecanismo de 
avaliação que permita afirmar que a comunicação atende às expectativas. 
 
Monitoramento 
 
A UJ esclareceu que considerou como parcialmente observada, em sua minoria, a 
questão referente ao monitoramento constante do sistema de controle interno da UJ 
devido a não adoção de metodologia específica de avaliação de riscos e de avaliação de 
controles internos sistemática, conforme já relatado. 
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O resultado da avaliação dos componentes do sistema de controle interno da EPE está 
demonstrado no quadro a seguir: 

Quadro – Consolidação dos Resultados 
Elementos do sistema de 
controles internos 
avaliados 

Avaliação 
Pontuação Interpretação 

Ambiente de controle  63% Intermediário 
Avaliação de risco 25% Básico 
Atividades de controle  20% Inicial 
Informação e comunicação 88% Aprimorado 
Monitoramento 58% Intermediário 
Sistema de controle 
interno 

51% INTERMEDIÁRIO 

Fonte: Relatório de Gestão/2014 e sítio eletrônico da EPE.  
 
 
Tabela – Interpretação do Resultado 
 

 
 
Em face do exposto, somos de opinião que a maioria dos quesitos acima apresentou 
fragilidades, sendo passíveis de aprimoramento. As deficiências, porém, já foram 
detectadas pela própria Empresa que está adotando as medidas necessárias para mitigá-
las.  
##/Fato## 

2 GESTÃO OPERACIONAL                            

2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

2.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Detalhamento das metas com prazos de conclusão postergados na proposta do 
Planejamento Estratégico/2015. 
 
Fato 

 
A Análise Gerencial desse relatório registrou que 11 metas tiveram o seu prazo de 
conclusão postergado na proposta do Planejamento Estratégico para o ano de 2015. 
Apresentamos, a seguir, informações relativas a estas metas, bem como análise mais 
detalhada das quatro metas cujo desempenho foi significativamente diferente do 
previsto (indicador gerencial em estágio “atenção”). 
 
Quadro 1: Metas alteradas na proposta do Planejamento Estratégico/2015 
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Projeto 

Meta do 
Planejamento 
Estratégico/ 

2013 

Indicadores  
(posição em dezembro 

de 2014) 

Meta da proposta 
do Planejamento 
Estratégico/2015 

Indicador 
Gerencial: 

classificação 
do grau de 

afastamento 
da meta(1) 

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

Conclusão do 
Relatório Final 
do Pré-Inventário 
da Bacia do Rio 
Negro até 
dezembro de 
2015. 

O indicador global 
apontava um atraso da 
ordem de 17%, devido 
a fatores não-
gerenciáveis. 

Conclusão do 
Relatório Final do 
Pré-Inventário da 
Bacia do Rio Negro 
até janeiro de 2017. 

- 

Aprovação do 
Inventário do Rio 
Trombetas pela 
Aneel até junho 
de 2017. 

Os indicadores 
gerencial e global 
apontaram atrasos 
inferiores a 10%. 

Aprovação do 
Inventário do Rio 
Trombetas pela 
Aneel até julho de 
2018. 

Normal 

Obtenção de 
Licença Prévia 
para UHE 
Castanheira até 
agosto de 2016 e 
aprovação do 
Estudo de 
Viabilidade até 
setembro de 
2016. 

Os indicadores global e 
gerencial apontaram 
um atraso inferior a 
10% do prazo previsto. 

Obtenção de Licença 
Prévia para UHE 
Castanheira e 
aprovação do Estudo 
de Viabilidade até 
junho de 2017. 

Normal 

Obtenção de 
Licença Prévia 
para UHE Bem 
Querer até 
setembro de 
2017 e aprovação 
do Estudo de 
Viabilidade até 
outubro de 2017. 

O indicador gerencial 
apontava um atraso 
inferior a 10% e o 
indicador global um 
atraso de 10,4% do 
prazo previsto. 

Obtenção de Licença 
Prévia para UHE 
Bem Querer até 
junho de 2018 e 
aprovação do Estudo 
de Viabilidade até 
julho de 2018. 

Normal 

Obtenção de 
Licença Prévia 
para UHE 
Prainha até 
setembro de 
2017 e aprovação 
do Estudo de 
Viabilidade até 
outubro de 2017. 

O indicador gerencial 
não apontou atraso, 
embora o indicador 
global tenha apontado 
atraso no intervalo 
entre 10% a 25%. 

Obtenção de Licença 
Prévia para UHE 
Prainha até agosto de 
2019 e aprovação do 
Estudo de 
Viabilidade até 
setembro de 2019. 

- 

Plano Decenal 
de Expansão de 
Energia – PDE 

Envio da minuta 
do PDE 2024 ao 
Ministério de 
Minas e Energia 
– MME em 
março de 2015. 

O indicador global 
apontou atraso de 
10,9% em relação ao 
previsto, refletindo 
predominantemente 
motivos não-
gerenciáveis. 

Envio da minuta do 
PDE 2024 ao MME 
em maio de 2015. 

Normal 

Plano Nacional 
de Energia – 
PNE 

Enviar a minuta 
do PNE 2050 ao 
MME em 
dezembro de 
2014. 

Os indicadores 
gerencial e global 
apontaram atraso no 
intervalo entre 10% a 
25%. 

Enviar a minuta do 
PNE 2050 em 
novembro de 2015. 

Atenção 

Plano Decenal Envio da minuta Os indicadores Envio da minuta dos Atenção 
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Projeto 

Meta do 
Planejamento 
Estratégico/ 

2013 

Indicadores  
(posição em dezembro 

de 2014) 

Meta da proposta 
do Planejamento 
Estratégico/2015 

Indicador 
Gerencial: 

classificação 
do grau de 

afastamento 
da meta(1) 

de Expansão da 
Malha de 
Transporte 
Dutoviário – 
PEMAT 

dos estudos do 
PEMAT 2024 até 
fevereiro de 
2015. 

gerencial e global 
apontaram atraso no 
intervalo entre 
10% a 25%. 

estudos do PEMAT 
2024 até julho de 
2015. 

Zoneamento 
Nacional de 
Recursos de 
Óleo e Gás 

Envio ao MME 
da minuta da 
atualização do 
estudo e da Base 
de Informações 
do Zoneamento 
Nacional de 
Recursos de Óleo 
e Gás - BIZROG 
em janeiro de 
2015. 

Os indicadores 
gerencial e global 
apontaram um atraso 
inferior a 10% do prazo 
total do projeto. 

Envio ao MME da 
minuta da 
atualização do 
estudo e da BIZROG 
em maio de 2015. 

Normal 

Estruturar o 
Cedoc 

Implantar o 
Cedoc (inclusive 
o tratamento do 
passivo do 
acervo) até 
outubro de 2015. 

Os indicadores 
gerencial e global 
apontaram atraso no 
intervalo entre 10% a 
25% do prazo total 
previsto. 

Implantar o Cedoc 
(inclusive o 
tratamento do 
passivo do acervo) 
até fevereiro de 
2016. 

Atenção 

Gestão de 
Processos(2) 

Implantar os 
principais 
processos da 
EPE no sistema 
de automação de 
processos até 
agosto de 2016. 

Os indicadores 
gerencial e global 
apontaram um atraso 
no intervalo entre 10% 
e 25%. 

Implantar os 
principais processos 
da EPE no sistema 
de automação de 
processos até agosto 
de 2016. 

Atenção 

(1) Os indicadores foram classificados em três estágios, quais sejam: normal (afastamento da meta até 10%); atenção 
(afastamento entre 10% e 25%); e crítico (afastamento maior que 25%). 
(2) O prazo final para conclusão do projeto “Gestão de Processos” não foi alterado na proposta do Planejamento 
Estratégico/2015. Contudo, há registro de atraso significativo no projeto em função dos indicadores gerencial e 
global. 
Fonte: Balanço de 2014 e Perspectivas para 2015 do Planejamento Estratégico Ciclo 2012 – 2015, aprovado na 
reunião de diretoria realizada em março/2015. 
 

Das quatro metas que apresentaram desempenho significativamente diferente do 
previsto, uma se refere a projeto associado à ação orçamentária vinculada ao Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC (PEMAT) e três a projetos associados às 
Despesas Discricionárias (PNE, “Estruturar o Cedoc” e “Gestão de Processos”).  
 
O projeto PEMAT estava associado à ação orçamentária “20LH – Estudos para 
Expansão da Malha de Gasodutos”, que contempla a execução de estudos que 
identifiquem as melhores opções para a expansão da malha de gasodutos nacionais. O 
descumprimento do prazo previsto para o atingimento da meta do projeto resultou do 
atraso na conclusão de estudos de demanda e oferta potencial de gás natural.  
 
O projeto PNE estava associado à ação “20LI - Estudos para o Planejamento do Setor 
Energético”. A alteração do prazo da meta vinculada ao projeto decorreu da conjuntura 
do setor elétrico ter dificultado a viabilização de reuniões com o MME para tratar de 
estudos de longo prazo. 
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Os projetos “Estruturar o Cedoc” e “Gestão de Processos” estavam associados à ação 
“2000 - Administração da Unidade”.  
 
O desempenho do projeto “Estruturar o Cedoc” foi afetado por restrição orçamentária 
imposta à empresa, que resultou na suspensão dos serviços, a partir de agosto/2013, das 
consultorias contratadas para desenvolvimento dos três projetos integrantes do Centro. 
Após a comunicação de retomada do contrato em dezembro/2013, as empresas 
apresentaram dificuldades em retomar a sua execução até o início de fevereiro/2014, 
exigindo a reformulação do cronograma inicialmente estabelecido.  
 
O projeto “Gestão de Processos” foi impactado pela necessidade de redefinição de 
metodologia de elaboração da macrovisão. 
 
Os projetos cujas metas tiveram desempenho significativamente inferior ao previsto 
estiveram relacionados a atividades de estudos para subsidiar o planejamento da 
expansão do setor energético (PNE e PEMAT) e de melhoria dos processos e do 
desempenho da organização (“Estruturar o Cedoc” e “Gestão de Processos”). De acordo 
com o “Balanço de 2014 e Perspectivas para 2015 do Planejamento Estratégico Ciclo 
2012 – 2015”, esse resultado decorreu de dois fatores: as atividades dependiam de 
interação com órgãos cuja governança não estava sob o controle da EPE e/ou foram 
impactadas pelo acúmulo de demandas extraordinárias originalmente não previstas. 
Destas quatro metas, apenas no projeto “Estruturar o Cedoc” verificamos reflexo, no 
indicador gerencial, da não disponibilização integral pelo MME dos recursos 
orçamentários solicitados pela EPE. 
  
##/Fato## 

 


