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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, e 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 entre outras. 

 

 Estrutura Organizacional da EPE 

 

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

e nove Superintendências: 

 

I – Presidência – Titular: Maurício Tiomno Tolmasquim 

 Gabinete 

 Consultoria Jurídica 

 Assessoria Escritório de Brasília 

 Assessoria de Comunicação Social 

 Assessoria da Presidência 

 Auditoria Interna¹ 

¹ A unidade de Auditoria Interna é vinculada ao Conselho de Administração. 

 

II – Diretoria de Estudos Econômicos Energéticos e Ambientais (DEA) – Titular: Amílcar 

Gonçalves Guerreiro 

 Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos 

 Superintendência de Meio Ambiente 

 

III – Diretoria de Estudos de Energia Elétrica (DEE) – Titular: José Carlos de Miranda 

Farias 

 Superintendência de Transmissão de Energia  

 Superintendência de Planejamento de Geração 

 Superintendência de Projetos de Geração 

 

IV – Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (DPG) – Titular: Elson 

Ronaldo Nunes  

 Superintendência de Petróleo e Gás Natural 

 Superintendência de Derivados do Petróleo e Biocombustíveis 

 

V – Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) – Ibanês César Cássel 

 Superintendência de Recursos Logísticos 

 Superintendência de Recursos Financeiros 

 

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. 
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 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. 

                                               ORGANOGRAMA 

 

 

 

 

CONSELHO DE 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Gestão da Empresa de Pesquisa Energética – EPE se refere ao 

exercício de 2010, e foi elaborado em cumprimento às disposições da Instrução Normativa TCU nº 

63/2010, de 01/09/2010, da Decisão Normativa TCU nº 107/2010, de 27/10/2010, da Decisão 

Normativa TCU nº 110/2010, de 01/12/2010, da Portaria TCU nº 277/2010, de 07/12/2010, e da 

Portaria da Controladoria Geral da União - CGU nº 2546/2010, de 27/12/2010, que aprovou a 

Norma de Execução nº 3/2010, diplomas estes que tratam dos procedimentos de apresentação dos 

Relatórios de Gestão e dos Processos Anuais de Contas.  

 

 A partir de abril de 2008, com a publicação da Lei n° 11.647, de 24 de março de 2008, a 

EPE passou a integrar o orçamento fiscal e da seguridade social com dotação própria para o custeio 

de suas atividades. A partir de então ficou responsável pela execução de atividades previstas nas 

Ações Orçamentárias 4897 – Planejamento do Setor Energético e 6907 – Planejamento do Setor 

Elétrico integrantes do Programa 0276 – Gestão da Política de Energia. Ao longo do exercício de 

2010, a EPE executou atividades integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento com vistas 

na realização dos estudos de Avaliação Ambiental Integrada – AAI, estudos de Inventário de Bacias 

Hidrográficas e estudos de Viabilidade Técnica e Econômica de Aproveitamentos Hidrelétricos, 

bem como Estudo do Potencial de Aproveitamento de Combustíveis Fósseis como insumo 

energético nas Regiões Norte e Nordeste e Estudos de Planejamento nas áreas de exploração e 

produção de petróleo e gás natural e de abastecimento de petróleo, derivados, gás natural e 

combustíveis renováveis.  

 

Para 2011 estão previstos entre os principais estudos: Balanço Energético Nacional de 2011 

(ano base 2010) – BEN 2010; Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2021; Plano Nacional 

de Energia PNE 2030, com extensão do horizonte até 2035; e estudos sobre a indústria de petróleo, 

gás natural e biocombustíveis. Serão desenvolvidos também estudos e atividades relacionadas aos 

leilões para a aquisição de Energia de Reserva oriundas de Fontes Alternativas (Biomassa e Eólica); 

leilões para a aquisição de energia A-5 e A-3 e leilão para Sistemas Isolados. Com relação à área de 

Transmissão serão realizados leilões para ampliação da Rede Básica, bem como, a continuidade dos 

estudos para interligação da UHE Belo Monte ao SIN. Prevê-se ainda, que durante esse ano de 

2011, sejam realizados leilões para expansão do SIN – Sistema Interligado Nacional, abrangendo 

cerca de 2.700 km de linhas de transmissão e 9.200 MVA de subestações transformadoras.  

 

Administrativamente em 2011 espera-se a retomada do processo de contratação do nosso 

Centro de Documentação, importante atividade que irá estabelecer o modelo de gestão documental 

da EPE, promover o tratamento do acervo e a operação do sistema, mapear seus processos, 

organizar o sistema normativo e integrar o sistema de protocolo, este em fase inicial de 

implantação.  

  
No Relatório ora apresentado, cada Diretoria envolvida detalha sua atuação na forma 

definida na Norma de Execução n° 3 da Controladoria Geral da União, com estrita observância das 

disposições contidas nas mencionadas instruções e orientações dos órgãos de controle interno e 

externo (CGU e TCU).  

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

Ao elaborar essa peça de Prestação de Contas Ordinária Anual do exercício de 2010, a EPE 

procurou organizar uma sequência lógica de apresentação das informações, seguindo o conteúdo e 

referência estrutural definidos no Anexo II da DN nº 107, do TCU, conforme principais itens 

indicados no sumário destacado acima, ressaltando-se que os itens abaixo relacionados não se 

aplicam à EPE em função de sua natureza, atividades e características jurídicas: 

 

A – Conteúdo Geral: 

Subitem 5.2 - Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 

 

Item 12 - Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de que os 

beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no exercício, 

que estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos juntos à Secretaria 

da Receita Federal do Brasil – SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e 

à Seguridade Social. 

 

B – Informações Contábeis da Gestão: 

Item 15 - Composição acionária do capital social, indicando os principais acionistas e 

respectivos percentuais de participação, bem como a posição da UJ como detentora de 

investimento permanente em outras sociedades (investidora) 

 

C – Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins 

Subitem 16.1.1 Detalhamento de itens da remuneração variável dos administradores 

 

 

Já os itens abaixo relacionados, apesar de se aplicarem à EPE, em função de sua natureza, 

atividades e características jurídicas, não houve ocorrências no exercício de 2010: 

 

A – Conteúdo Geral: 

Subitem 2.4.2.2 - Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela EPE por 

Movimentação; 

Item 3 - Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 

recursos; 

Item 6 - Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo 

de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou 

instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência. 

Item 10 - Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, 

classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros. 

 

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 a Prestação de Contas Ordinária Anual da EPE relativa ao exercício de 2010. 

 

Diretoria da EPE 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

 
Quadro I - Identificação da EPE – Relatório de Gestão Individual  

Poder e Órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério de Minas e Energia Código SIORG: 2852 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Empresa de Pesquisa Energética 

Denominação abreviada: EPE 

Código SIORG: 76608  Código LOA: 32314 Código SIAFI: 32314  

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Empresa Pública 

Principal Atividade: Administração Pública em Geral Código CNAE: 8411-6  

Telefones/Fax de contato:  (61) 3312-6750 (sede) 

(21) 3512-3100 (escritório 

Central) (21) 3512-3199 (Fax) 

Endereço eletrônico: carlos.souza@epe.gov.br  

Página da Internet: http://www.epe.gov.br  

Endereço Postal: sede: SAUN Quadra 1 – Bloco B – Sala 100-A  - Brasília/DF  CEP: 70.041-903;  

Escritório Central: Av. Rio Branco, 1 – 9º, 10º e 11º andares, Centro, CEP: 20.090-003 – Rio de Janeiro/RJ 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

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);  
 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 

PRD 067/2006 de 02/05/2006, DCA n° 01/15ª, de 05/05/2006 (Aprova o Regimento Interno da Empresa de Pesquisa 

Energética); 

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; 

SRF-002, RD nº 04/90º de 18/04/2007 – Norma de Controle de Patrimônio ; 

SRL-001, RD nº 01/95ª de 20/06/2007 (substitui a 01/10/2005) – Norma de Viagem no País; 

SRL-002, RD nº 02/63ª de 31/07/2006 (substitui a 06/2006) – Norma de Estágio de Estudante de Nível Superior; 

SRL-003, RD nº 05/64ª de 07/08/2006 (substitui a RD 03/21ª de 29/08/2005) - Norma de distribuição e utilização de 

aparelhos móveis de comunicação; 

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 RD06/31ª de 03/11/2005) – Norma de pagamento do Décimo 
Terceiro Salário; 

SRL-006, RD nº 03/31ª de 03/11/2005 – Norma de concessão do Auxílio Refeição; 

SRL-007, RD nº 01/64ª de 07/08/2006 – Norma para Contratação de Uso ou Desenvolvimento de Sistemas 

Computacionais; 

SRL-008, CI/DGC nº 001/2008 de 20/06/2008 (substitui a RD02/87ª de 19/03/2007) – Norma de concessão do Auxílio 

Moradia; 

SRL-009, RD nº 03/131ª de 23/06/2008 (substitui a 01/01/2008) – Norma de concessão de Férias; 

SRL-010, RD nº 03/106ª de 26/10/2007 – Norma de concessão do Auxílio Creche; 

SRL-011, RD nº 01/141ª de 06/10/08  - Norma de  utilização de Serviços Reprográficos; 

 

mailto:carlos.souza@epe.gov.br
http://www.epe.gov.br/
http://www.epe.gov.br/Downloads/Decreto_5.184_16.08.04.pdf
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Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

Programa de Expansão da Transmissão – PET (24-03-2011); Projeções da Demanda de Energia Elétrica – PDE 2011-

2020 (22-02-2011); Estudo para Dimensionamento das ICG referentes às Centrais Eólicas do LFA e LER 2010 (Ceará, 

Rio Grande do Norte e Bahia) (31-01-2011); Documentos relativos à usina hidrelétrica Teles Pires (07-01-2011); 

Boletim de Conjuntura Energética - 2º trimestre 2010 (30-11-2010); Estudo de Modelagem Energética da UHE Sinop 

(17-11-2010); Projeções de Demanda de Energia Elétrica – 2ª Revisão Quadrimestral 2010-2014 (03-11-2010); Balanço 

Energético Nacional – BEN (09-10-2010); Planejamento do atendimento de mercados consumidores em Sistemas 

Isolados (22-09-2010); Boletim de Conjuntura Energética - 1º trimestre 2010 (09-08-2010); Boletim de Conjuntura 
Energética - 4º trimestre 2009 (09-08-2010); Caracterização do Cenário Macroeconômico (2010-2019) (09-08-2010); 

Avaliação da Eficiência Energética na Indústria e nas Residências (2010-2019) (09-08-2010); Relatório de Impacto 

Ambiental (Rima) da Usina Hidrelétrica Sinop (09-06-2010); Relatório de Impacto Ambiental (Rima) da Usina 

Hidrelétrica Foz do Apiacás (14-05-2010); Projeções de Demanda de Energia Elétrica – 1ª Revisão Quadrimestral 2010-

2014 (04-05-2010). 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

325001 Empresa de Pesquisa Energética 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

32314  Empresa de Pesquisa Energética 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

325001 32314 
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS 

 

2.1 Responsabilidades institucionais – Papel da EPE na execução das políticas públicas 

 

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, com o acréscimo feito pelo art. 2º do Decreto nº 6.327, de 27 de dezembro de 2007. 

 

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;  

 estudos para incrementar a utilização de carvão mineral nacional; 

 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; 

 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; 
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 estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e sócio-ambiental 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; 

 informações para subsidiar planos e programas de desenvolvimento energético 

ambientalmente sustentável, inclusive de eficiência energética, com o desenvolvimento de 

planos de metas voltadas para a utilização racional e conservação de energia, podendo 

estabelecer parcerias de cooperação para este fim; 

 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, preparação da relação de empreendimentos de geração e correspondentes estimativas de 

custos, que integrarão, a título de referência,  os leilões de energia de que trata o art. 12 do 

Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, bem como, quando for o caso, a destinação da 

energia  elétrica dos  empreendimentos  hidrelétricos  habilitados a tomar parte nesses leilões; 

habilitação  técnica  e  cadastramento  dos  empreendimentos  de geração que poderão ser 

incluídos nos leilões de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos, de que trata o 

inciso II do § 5º do art. 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004; 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. 

 

Em 2010 foi finalizada pela EPE a elaboração do Plano Decenal de Expansão de Energia – 

PDE 2019, referente ao período 2010-2019, bem como efetuada sua publicação. Paralelamente, foi 

elaborado pela EPE o PDE 2020, abrangendo o período 2011-2020, cujos estudos foram 

encaminhados para apreciação do MME em dezembro daquele ano. 

 

 Como parte das atividades desenvolvidas pela EPE, cumpre mencionar o apoio prestado, 

através de acordos de Cooperação Técnica e de Intercâmbio de Informações, a órgãos estaduais 

responsáveis pela elaboração de balanços energéticos estaduais.  

 

Foram realizados também os estudos do Balanço Energético Nacional 2010 (BEN)– ano 

base 2009; Estudos de Suporte aos Leilões de Expansão da Geração de Energia Elétrica; Estudos de 

Suporte aos Leilões de Expansão da Transmissão de Energia Elétrica; Estudos Específicos do 

Planejamento da Expansão da Geração e da Transmissão de Energia Elétrica; Monitoramento, 

Acompanhamento e Análise do Mercado de Energia; Outros Estudos de Suporte ao Planejamento 

Energético e Estudos sobre a indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5163.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5163.htm#art12
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Estudos de Suporte aos Leilões de Expansão da Geração de Energia Elétrica - de forma 

geral, as atividades realizadas pela EPE compreenderam: o cadastramento dos empreendimentos de 

geração de energia elétrica interessado em participar dos leilões; a análise dos documentos de cada 

projeto e dos requisitos essenciais à participação nos leilões (como licenças ambientais, Declarações 

de Reserva de Disponibilidade Hídrica – DRDH); emissão da habilitação técnica dos 

empreendimentos; o estabelecimento de parâmetros para o edital da licitação, com destaque para a 

garantia física dos empreendimentos e dos estudos para subsidiar o MME na definição dos preços 

de referência de cada leilão, dentre outras atividades.  

 

 Estudos de Suporte aos Leilões de Expansão da Transmissão de Energia Elétrica - como 

destaque dentre os estudos iniciados pela EPE em 2010, citam-se os estudos da transmissão para o 

escoamento da energia da usina Belo Monte (Relatórios R1) e expansão das interligações N-NE, N- 

SE/CO e NE-SE. Estes estudos terão seu término ao longo de 2011, tendo sido contempladas 

alternativas tecnológicas em corrente alternada nos níveis de tensão de 500, 750 e 1.000 kV, em 

corrente contínua nos níveis ±600 e ±800 kV, além da alternativa de transmissão em meia onda. 

 

 No segundo semestre de 2010, foram iniciados os estudos para o escoamento da energia das 

usinas do Teles Pires, tendo sido concebidas alternativas com três e com dois circuitos de 500 kV, 

além de alternativas em corrente contínua em ±500 e ±600 kV e foi objeto de estudos a concepção 

da interligação Manaus-Boavista, a qual se constituirá de um circuito duplo de 500 kV, que deverá 

ser licitado no primeiro semestre de 2011. 

 

 Destacam-se, também, os estudos realizados pela EPE quanto às instalações compartilhadas 

de geração (ICGs), os quais subsidiaram o leilão de energia de reserva, a partir de fontes eólicas. 

Para a integração dessas fontes de energia eólica ao Sistema Interligado Nacional, foi realizado no 

segundo semestre de 2010 o leilão de expansão da Rede Básica dos estados do Ceará, Rio Grande 

do Norte e Bahia. Está previsto para o 1º. Semestre de 2011 a licitação das ICGs.  

 

 Ainda em 2010 foram realizadas três licitações de outorgas de concessão de transmissão de 

energia elétrica, contemplando cerca de 2.800 km de linhas de transmissão e 3.200 MVA de 

subestações transformadoras em diversos estados.  

 

 Estudos Específicos do Planejamento da Expansão da Geração e da Transmissão de Energia 

Elétrica- realizados Estudos associados ao Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE; 

Planejamento do Atendimento aos Sistemas Isolados e Regulação da Metodologia de Recálculo de 

garantia Física. 

 

 Monitoramento, Acompanhamento e Análise do 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 nos meses de abril, 

agosto e novembro, reuniões com os agentes do mercado das regiões Sul, Norte/Nordeste, 

Sudeste/Centro Oeste e Sistemas Isolados. Os estudos de monitoramento, acompanhamento e 

análise da demanda de energia são consolidados em documentos disponibilizados ao público na 

página da EPE na internet: www.epe.gov.br. 
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Dentre os diversos estudos que caracterizam o processo de planejamento do setor energético, 

foi dada continuidade em 2010 aos estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas e aos 

estudos de viabilidade técnico, econômica e ambiental de empreendimentos hidrelétricos. O 

resultado desses estudos alimenta o ciclo de planejamento do setor energético, apoiando análises de 

diagnóstico estratégico e planos de desenvolvimento energético. 

 

Projeção da demanda de energia elétrica no SIN – PEN 2010 

 

  O documento, elaborado em conjunto com o ONS, descreve as projeções de demanda de 

energia elétrica período 2010-2014 com base nas projeções econômicas, demográficas, setoriais e 

de autoprodução. São apresentadas também as projeções do consumo discriminadas pelos principais 

agregados (residencial, industrial, comercial e outros) e subsistemas elétricos do SIN e da carga por  

subsistema elétrico. Tais projeções são utilizadas no Plano Anual da Operação Energética (PEN 

2010) do ONS.   

 

Revisão da Análise e projeção da Demanda de Energia Elétrica no Sistema Manaus 

 

 O documento teve como objetivo caracterizar o mercado de energia elétrica do Sistema 

Manaus, possibilitando compreender sua dinâmica atual, apresentar sua evolução e servir de 

subsídio para os estudos da sua interligação ao SIN. Apresenta as projeções de mercado e da carga 

de energia e de demanda para o período 2010-2011. 

 

 Para finalizar ressalta-se os estudos sobre a indústria de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis e o desenvolvimento da base de dados anemométricos e climatológicos (Sistema 

AMA) 

 

2.2 Estratégia de atuação da EPE na execução das políticas públicas 

 

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

e foram definidas na elaboração do Plano Plurianual, período 2008-2011, sob a forma de dez 

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 Empresa de Pesquisa Energética foi constituída com o objetivo de apoiar o MME no 

desenvolvimento das políticas públicas sob sua responsabilidade. A EPE, em 2010, deu 

continuidade ao seu processo de consolidação como Empresa Pública integrante da área energética 

do Governo Federal e seus objetivos e as prioridades foram atingidos por meio da consolidação de 

sua estrutura organizacional, com destaque à formação de equipe permanente, por meio de concurso 

público e à construção de infraestrutura adequada ao funcionamento da Empresa. 

 

 



 

19 

 

 

 

É importante destacar que a atuação da EPE requer ampla articulação com órgãos e 

instituições setoriais e extra-setoriais. Nesse sentido, a Empresa empreendeu, no âmbito setorial, 

estreita articulação com o MME e, ainda, 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 estendeu a outros órgãos, 

com 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, também, as articulações com o 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais e os órgãos ambientais 

estaduais, com a Fundação  Nacional  do Índio – FUNAI e outras instituições como a Fundação 

Palmares e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, importantes na obtenção 

das autorizações para ingresso e trânsito em áreas especialmente protegidas, como as terras 

indígenas, as comunidades remanescentes de quilombos e as unidades de conservação, e, em 

especial, na realização dos Seminários Técnicos para Participação Pública durante a elaboração das 

Avaliações Ambientais Integradas dos aproveitamentos hidrelétricos localizados nas bacias dos rios 

Uruguai, Parnaíba, Tocantins, Paranaíba, Doce e Paraíba do Sul. Nesse caso particular, tem-se 

avançado na direção de atender à diretriz básica de incorporar a dimensão ambiental desde a fase de 

planejamento do aproveitamento dos recursos energéticos. 

 

A disponibilização tempestiva dos resultados dos estudos é parte relevante da estratégia de 

atuação da Empresa na direção de cumprir sua responsabilidade institucional. Além disso, a 

publicização, sempre que aplicável, dos principais resultados alcançados compõe tal estratégia, no 

sentido de reduzir as assimetrias de informações no mercado e contribuir, assim, para o 

aperfeiçoamento da concorrência, em benefício do consumidor. 

 

No aspecto da organização administrativa, há que destacar que em 2010 foram realizados 

dois concursos públicos: 1) para cargos de Nível Superior do Plano de Cargos e Salários, que atraiu 

um contingente de 7.181 candidatos, restando aprovados 84 candidatos para a formação de cadastro 

de reserva. Destes, 20 foram convocados em 2010, sendo que 3 desistiram, 1 foi eliminado e 16 

foram admitidos; 2) para formação de cadastro reserva do cargo de Assistente Administrativo, 

Nível Médio que atraiu um contingente de 6.295 candidatos. Destes, 6 foram convocados no 

decorrer do ano, sendo que 5 candidatos foram admitidos e 1 desistiu.  

 

O quadro de pessoal da Empresa, em 31 de dezembro de 2010, contava com 251 

empregados e 10 requisitados, não incluído a Diretoria. O que aponta para uma redução de 5,5% em 

relação a dezembro de 2009.   

 

O Plano de Previdência Complementar da EPE completou, em 14 de dezembro de 2010, um 

ano de sua implantação. O plano de contribuição variável é administrado pela Fundação Eletrobrás 

de Previdência Complementar – ELETROS e já conta com 224 participantes, ou seja, 85,45% dos 

empregados elegíveis, e um patrimônio de R$ 9,3 milhões. 
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No que se refere à gestão administrativa da Empresa podemos destacar outras realizações 

importantes ocorridas no exercício, conforme segue: 

 

a. Foi aplicada Avaliação de Desempenho para 187 empregados, que correspondeu a 94,9% do 

quadro de concursados à época. 

 

b. Foram promovidos 108 empregados, através da avaliação de desempenho prevista no Plano 

de Cargos e Salários - PCS, sendo 97 de nível superior e 11 de nível médio. 

 

c. Em 2010 foram investidos R$ 540.852,18 em eventos de capacitação, dos quais participaram 

273 empregados.  Foram 187 eventos, totalizando 1.020 participações e 24.142 horas de 

capacitação no ano. Entre os eventos de capacitação, merece destaque especial o Curso 

“Conceitos Fundamentais para o Planejamento Energético”, evento de formação básica, 

concebido e formatado especialmente para os profissionais da EPE, através de contrato 

firmado com a Fundação COPPETEC, com docentes da COPPE/UFRJ, que contemplou 60 

Analistas de Pesquisa Energética. Foram realizadas duas turmas, com 30 participantes e 120 

horas cada. 

 

d. Cabe destacar, também, a realização dos seguintes eventos corporativos: i) Evento “Navegar 

e Liderar... é Preciso”, dividido em duas partes de quatro horas cada, sendo uma destinada a 

todos os empregados e a outra para gestores; ii) Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos 

de Consultoria, destinado aos fiscais de contratos de consultoria; iii) Curso de Elaboração de 

Relatórios, Pareceres e Notas Técnicas; iv) Curso Pensar e Agir nas Organizações, destinado 

a todos os Assistentes Administrativos da Empresa; v) Curso Excel 2007 Básico; vi) Curso 

Excel 2007 Avançado. 

 

e. Em 2010, a Empresa consolidou mais uma etapa da sua expansão física, com a conclusão 

das obras de adequação da área de 634,25m
2
, locada em 2009, o que viabilizou a ampliação 

do seu quadro de pessoal. 

 

f. Foi implantado o sistema de gestão de viagens corporativas, dotado de ferramenta 

informatizada de autoagendamento (self-booking), interligado diretamente aos sistemas das 

companhias aéreas nacionais, internacionais e aos sistemas de reservas de hotéis no Brasil e 

no exterior. 
 

g. Na parte de Tecnologia da Informação e Comunicações, em relação a Desenvolvimento e 

Manutenção de Sistemas: foi concluído e implantado, no MME, o Sistema  de Informação 

para o Planejamento da Expansão da Geração (SIPEG), e dado continuidade ao 

desenvolvimento de diversos sistemas, como o Sistema de Registro de Informações 

Anemométricas (SRIA) – rebatizado Análise de Medições Anemométricas (AMA), além da 

manutenção evolutiva do Sistema de Informações Socioambientais (SISA), do Sistema de 

Apoio ao Programa Nodal (SAPN), do Sistema de Informações de Mercado para o 

Planejamento do Setor Elétrico (SIMPLES), do sistema do Balanço Energético Nacional 

(BEN) e do sistema de Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia 

(AEGE), dentre outros. 

 

h. Na área de Infraestrutura Computacional e Comunicações foram concluídos os estudos e 

executada a expansão da capacidade computacional da Empresa de acordo com o aumento 

do número de servidores e da capacidade de armazenamento de dados. 
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i. Foi propiciada a atualização tecnológica de boa parte da equipe de suporte da infraestrutura, 

destacando-se a capacitação em ArcGIS e arquitetura de clusters de processamento de 

aplicativos utilizada pelo NEWAVE. 

 

j. Foi contratado e implantado um grande número de licenças de softwares para dar suporte à 

atividade fim da Empresa, tais como: expansão das licenças ArcGIS, licenças C-PLEX e 

licenças MATLAB. 

 

2.3 Programas de Governo sob a responsabilidade da EPE 

 

2.3.1 Programas 

 

2.3.1.1 Programa 0276 – Gestão da Política de Energia  

 
Quadro II - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo 

Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 0276 Denominação: Gestão da Política de Energia 

Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo Geral: Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético nacional e sua integração com 

outros países. 

Objetivos Específicos: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos 

programas na área de energia. 

Gerente: Não se aplica à EPE – execução sob a 

responsabilidade do MME – Gerente do Programa: 

Altino Ventura Filho 

Responsável: Não se aplica à EPE – execução sob a 

responsabilidade do MME – Responsável: Gilberto 

Hollauer 

Público Alvo: Governo 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa 
Em R$ 

1,00 

Dotação Despesa 

Empenhada 

Despesa 

Liquidada 

Restos a Pagar 

não processados 
Valores Pagos 

Inicial Final 

49.595.446  39.485.401  21.073.367 19.080.680  1.992.687   17.182.689  

Informações sobre os resultados alcançados * 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência Índice 

previsto no 

exercício 

Índice 

atingido no 

exercício 
Data 

Índice 

inicial 
Índice final 

Fórmula de Cálculo do Índice 

Texto  

Análise do Resultado Alcançado 

Texto  

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência Índice 

previsto no 

exercício 

Índice 

atingido no 

exercício 
Data 

Índice 

inicial 
Índice final 

Fórmula de Cálculo do Índice 

Texto  

Análise do Resultado Alcançado 

 Texto 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN 

*Não se aplica à natureza jurídica da EPE.  
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A EPE não tem controle e não faz gestão sobre os indicadores de resultados alcançados, pelo 

fato deste programa ser de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia. Cabe ao Ministério a 

gestão dos indicadores deste programa. 

 

A EPE não é executora do programa. Para o exercício de 2010, com o intuito de programar a 

execução das ações de desenvolvimento de estudos de Inventário e Viabilidade de diversas Bacias 

Hidrográficas e de estudos para subsidiar a elaboração do Plano Decenal de Expansão de Energia e 

a projeção da Matriz Energética Nacional, foram utilizados recursos destinados ao desenvolvimento 

das atividades de apoio ao planejamento energético nacional, consignados em rubricas 

orçamentárias próprias da EPE no Orçamento Fiscal. As atividades sob a responsabilidade da 

Empresa integram as ações 4897 - Planejamento do Setor Energético e 6907 – Planejamento do 

Setor Elétrico, sendo os recursos e os produtos vinculados a essas atividades alocados inteiramente 

para a EPE. 

 

Convém lembrar que desde março de 2008 com a publicação da Lei n° 11.647 – Lei 

Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2008, a EPE foi incluída no Orçamento Fiscal da 

União. Cabe salientar que, ao passar a integrar o orçamento fiscal e da seguridade social, o custeio 

das atividades da EPE foi alocado no Programa 0276 – Gestão da Política de Energia, abrangendo 

as Ações Orçamentárias 4897 – Planejamento do Setor Energético e 6907 – Planejamento do Setor 

Elétrico, sendo que as atividades da EPE diretamente relacionadas ao Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) foram alocadas na Ação 4897 e as demais atividades ficaram inteiramente 

alocadas na Ação 6907. Tal classificação deve ser reavaliada uma vez que muitas das atividades da 

EPE que não se restringem ao planejamento do setor elétrico, por terem uma abrangência energética 

mais ampla, ficaram sob a rubrica do setor elétrico, como se pode notar pela relação dos estudos 

comentados a seguir. Tal situação se repetiu em 2009 e em 2010. Essa situação deverá ser corrigida, 

a partir de 2012, no novo PPA.  

 

2.3.1.2 – Programa 0750 - Apoio Administrativo 

 
Quadro III - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo 

Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 0750 Denominação: Apoio Administrativo 

Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo Geral: Atividades Padronizadas  

Objetivos Específicos: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus 

programas finalísticos. 

Gerente: Não se aplica à EPE 
Responsável: Ibanês César Cássel - Diretor de Gestão 

Corporativa 

Público Alvo: Governo 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa 
Em R$ 

1,00 

Dotação Despesa 

Empenhada 

Despesa 

Liquidada 

Restos a Pagar 

não processados 
Valores Pagos 

Inicial Final 

 65.772.210 

  

67.986.127 66.733.448   65.504.230 1.229.219   63.368.162  
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Informações sobre os resultados alcançados* 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência Índice 

previsto no 

exercício 

Índice 

atingido no 

exercício 
Data 

Índice 

inicial 
Índice final 

Fórmula de Cálculo do Índice 

Texto  

Análise do Resultado Alcançado 

Texto  

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) 

Referência Índice 

previsto no 

exercício 

Índice 

atingido no 

exercício 
Data 

Índice 

inicial 
Índice final 

Fórmula de Cálculo do Índice 

Texto 

Análise do Resultado Alcançado 

 Texto 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN 

*Não se aplica à natureza jurídica da EPE.  

 

A EPE não tem controle e não faz gestão sobre os indicadores de resultados alcançados, pelo 

fato deste programa também ser de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia. Cabe ao 

Ministério a gestão dos indicadores deste programa. 

 

2.3.2. Execução Física das Ações realizadas pela EPE 
 

Quadro IV - Execução Física das ações realizadas pela EPE 

Fun- 

ção 

Subfun- 

ção 

Progra- 

ma 
Ação 

Tipo da 

Ação 

Priorida- 

de 

Unidade de 

Medida 

Meta 

prevista 

Meta 

realiza- 

da 

Meta a 

ser 

realiza-

da em 

2011 

25 121 0276 4897 A 1 

Documento 

Publicado 

(unid.) 

14 33* 38 

25 121 0276 6907 A 3 

Documento 

Publicado 
(unid.) 

71 110 143 

25 301 0750 2004 A 4 

Pessoa 

Beneficiada 

(unid.) 

406 371 408 

25 365 0750 2010 A 4 

Criança 

atendida 

(unid.) 

23 18 23 

25 331 0750 2011 A 4 

Servidor 

Beneficiado 

(unid.) 

61 37 50 

25 306 0750 2012 A 4 

Servidor 

Beneficiado 

(unid.) 

316 266 331 

25 128 0750 4572 A 4 

Servidor 

Capacitado 

(unid.) 

238 273 301 

25 122 0750 0110 A 4 -- -- -- -- 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 
 

 

 

 



 

24 

 

 

 

* A execução física da Ação 4897 – Planejamento do Setor Energético - foi revisada e 

constatou-se uma divergência em relação às quantidades inicialmente indicadas. Após análise 

criteriosa das áreas envolvidas, alterou-se o quantitativo de produtos a ser informado.  

 

Anteriormente, foi informada para o Planejamento do Setor Energético a quantidade de 33 

produtos/documentos publicados. Após a análise, essa quantidade passa a ser 25, acarretando um 

percentual de execução física da ordem de 178,87%.   

 

Ressalta-se que alterações decorrentes de aditivos nos contratos implicaram na alteração do 

quantitativo físico inicialmente previsto. 

 

Também houve a postergação da entrega de produtos que deveria ocorrer em 2009 e ocorreu 

apenas em 2010. 

 

Em relação à execução física acima descrita, após a identificação da inconformidade nos 

registros do SIGPLAN, o que ocorreu após o encerramento do exercício de 2010, a EPE entrou em 

contato com a SPI/MPOG solicitando a liberação do sistema para que se processassem as alterações, 

porém, a citada unidade do MPOG informou que o sistema não admitia tais ajustes extemporâneos. 

  

Sobre as ações: 2011 – Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados, 2004 – 

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e Empregados e seus Dependentes, 2010 – 

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados e 2012 – Auxílio 

Alimentação aos Servidores e Empregados, suas execuções físicas realizadas no ano de 2010 não 

atenderam às metas estabelecidas em função da não concretização da previsão de admissão de 

novos empregados em função de a empresa adotar como premissa não aumentar as suas despesas 

com pessoal em função do final do mandato do titular do Poder Executivo evitando as contratações 

previstas de concursados. 

 

Sobre a ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 

Qualificação e Requalificação, a realização física foi de 273 empregados capacitados, sendo 

superior à meta física estimada de 238, em função da realização de eventos corporativos que 

envolveram todos os funcionários da empresa. 

 

Quanto à ação 0110 - Previdência Complementar, por não ser considerado Benefício e sim 

um item de Despesa de Pessoal, denominado na Lei de Operações Especiais, o mencionado item 

não apresenta quantitativos físicos no quadro acima. 

 

2.3.2.1. Ação 4897 - Principais estudos desenvolvidos e resultados alcançados  

 

Dentre os diversos estudos que caracterizam o processo de planejamento do setor energético, 

foram desenvolvidos no âmbito da ação 4897 os estudos de inventário hidrelétrico de bacias 

hidrográficas e os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental de empreendimentos 

hidrelétricos.  

 

Por se tratarem de trabalhos de grande complexidade, cuja realização deve considerar fatores 

econômicos, ambientais e sociais, exigindo constante interação com comunidades, agentes 

reguladores, empresas privadas, entidades civis e órgãos  ambientais, a EPE enfrentou dificuldades 

operacionais durante a execução dos estudos acima citados, as quais, não obstante, estão sendo 

superadas de modo a não comprometer a qualidade dos resultados, todavia, provocou alguns atrasos 

no   desenvolvimento dos trabalhos.  
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Conforme anteriormente citado, os estudos de inventário e viabilidade, que anteriormente 

vinham sendo desenvolvidos no âmbito de convênios estabelecidos com o MME, durante o ano de 

2008 passaram a ser a ser consignados em rubrica orçamentária própria da EPE, integrante da ação 

4897 – Planejamento do Setor Energético.  

 

2.3.2.1.1 Estudos de inventário de bacias hidrográficas 

 

No âmbito dos trabalhos associados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

foram desenvolvidas no ano de 2010 atividades referentes aos estudos de inventário ou de revisão 

de estudos de inventário anteriormente efetuados das bacias hidrográficas dos 8 (oito) seguintes 

rios: 

 

a) Juruena (8.460 MW); 

b) Aripuanã (2.980 MW); 

c) Sucunduri (650 MW); 

d) Jarí (1.360 MW); 

e) Trombetas (4.940 MW); 

f) Branco (1.050 MW); 

g) Araguaia (2.480 MW) e 

h) Tibagi (1.290 MW).  

 

Os estudos em andamento correspondem a um potencial total estimado da ordem de 23.210 

MW e contemplam análises de engenharia e ambiental, incluindo a Avaliação Ambiental Integrada 

da partição de queda selecionada em cada uma das bacias.  

 

A seguir são descritas, de forma sucinta, as principais atividades efetuadas nos estudos 

supracitados, identificando-se as dificuldades que tiveram que ser superadas durante sua realização, 

bem como a situação em 31/12/2010. 

 

a) Estudo de inventário da bacia do Rio Juruena  

 

Esta bacia abrange os estados do Mato Grosso e Amazonas, envolvendo os rios Juruena e 

parte dos rios Arinos, Juína, Papagaio, Peixes e Buriti. A área de drenagem da bacia é de 190.940 

km
2
. 

 

Os trabalhos foram concluídos, definindo-se um potencial inventariado de 8460 MW, tendo 

sido entregue o Relatório Final do Estudo de Inventário na ANEEL em junho de 2010,  no início de 

dezembro, foram realizados dois seminários públicos para a apresentação da Avaliação Ambiental 

Integrada - AAI nas cidades de Cuiabá e Juína. 

 

b) Estudo de inventário da bacia do Rio Aripuanã 

 

Esta bacia abrange os estados do Mato Grosso, Amazonas e Rondônia, envolvendo os rios 

Aripuanã, Branco do Aripuanã, Branco do Roosevelt, Canamã, Capitão Cardoso, Fortuna, Guariba, 

Juma, Madeirinha, Roosevelt e Tenente Marques. A área de drenagem da bacia é de 146.300 km
2
, 

com potência estimada em 2.980 MW.  
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Estes estudos sofreram atrasos motivados por dificuldades, na obtenção de autorizações de 

ingresso em Unidades de Conservação e de acesso a propriedades privadas. Destaca-se a 

dificuldade de renovação da autorização concedida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade –  ICMBio  para ingresso e trânsito no PARNA Campos Amazônicos.  Outra 

dificuldade foi o impedimento da equipe de trabalho da empresa contratada em trabalhar na TI 

Serra Morena mesmo de posse da autorização da FUNAI pela ação de representantes da etnia Cinta 

Larga. Aliado a estes fatos, as dificuldades quanto ao desenvolvimento dos estudos persistiam por 

parte da contratada, até dezembro foram executados 2/3 dos trabalhos previstos.   

 

c) Estudo de inventário da bacia do Rio Sucunduri 

 

Esta bacia está situada no estado do Amazonas e abrange a área total de 26.360 km
2
, que 

compreende os rios Sucunduri e Camaiú, com potência estimada em 650 MW.  

 

Estes estudos sofreram atrasos motivados, dentre outros  por  dificuldades, na obtenção de 

autorizações de ingresso em terras indígenas, por condições climáticas desfavoráveis, bem como, 

em razão das dificuldades na obtenção, junto à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do 

Estado do Amazonas – SDS/AM e ao ICMBio, das autorizações para realização de serviços de  

campo em Unidades de Conservação sob jurisdição desses organismos, e, principalmente, pela 

necessidade de revisão do trabalho de cartografia apresentado pela  contratada.  

 

Em 2010 os estudos ainda apresentaram atraso no seu desenvolvimento. Contribuíram para 

este atraso a necessidade de maior permanência no campo para realização dos levantamentos de 

campo, bem como a necessidade de revisões dos produtos para atingirem os padrões de qualidade 

requeridos. Desta forma, os produtos referentes à fase final dos estudos foram entregues, porém 

estão em fase de revisão. Tanto os estudos quanto Avaliação Ambiental Integrada –AAI, estão 

sofrendo os ajustes requeridos pela EPE, aguardando-se o encerramento dos mesmos em  2011. Até 

dezembro de 2010 foram executados 2/3 dos trabalhos previstos. 

 

e) Estudo de inventário da bacia do Rio Trombetas  

 

A bacia do rio Trombetas concentra-se no estado do Pará, envolvendo os rios Trombetas, 

Turuna, Cachorro, Mapuera e Erepecuru. A área de drenagem da bacia é de 135.240 km
2
, com 

potência estimada em 4.940 MW.  

 

O estudo teve início em setembro de 2006, na vigência do Convênio MME n° 032/2005, 

com a contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da Hydros Engenharia Ltda., 

com previsão de conclusão em maio de 2008.  

 

Apesar das dificuldades de obtenção de autorizações para ingresso e trânsito em terras 

indígenas, unidades de conservação e comunidades remanescentes de quilombos, até 2008 foram 

realizadas várias das atividades previstas. Porém, ao final do prazo contratual não houve acordo 

satisfatório com a Hydros para o estabelecimento de condições adequadas para a conclusão dos 

trabalhos, iniciando-se longa negociação concluída com a homologação de acordo judicial 

celebrado entre EPE e Hydros em 18/02/2009. 
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O acordo estabeleceu a entrega da documentação dos serviços realizados, que constavam de 

aerofotos da área dos estudos, dados dos serviços de campo, bases cartográficas, seções 

topobatimétricas e ortofotos. Este material foi enviado para verificação dos técnicos da EPE, 

revisados pela Hydros e aceitos no final de 2009. 

 

O estudo de inventário da bacia do Rio Trombetas atingiu 35% de execução física ao final 

de 2010: 

 

Para continuação dos estudos deste inventário estão sendo contratados serviços para a 

complementação da etapa dos estudos preliminares e os estudos finais da bacia do rio Trombetas.   

 

e) Estudo de inventário da bacia do Rio Jarí  

 

Esta bacia concentra-se nos estados do Pará e Amapá, envolvendo os rios Jarí, Iratapuru e 

Ipitinga. A área de drenagem da bacia é de 57.676 km
2
, com potência estimada em 2.530 MW. 

 

O estudo teve início em abril de 2007, na vigência do Convênio MME n° 033/2005, com a 

contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da Hydros Engenharia Ltda., com 

previsão de conclusão em fevereiro de 2009. 

 

O estudo teve início em abril de 2007, na vigência do Convênio MME n° 033/2005, com a 

contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da Hydros Engenharia Ltda., com 

previsão de conclusão em fevereiro de 2009. 

 

O estudo teve início em abril de 2007, na vigência do Convênio MME n° 033/2005, com a 

contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da Hydros Engenharia Ltda., com 

previsão de conclusão em fevereiro de 2009. 

 

No entanto, em 2008, face às dificuldades de obtenção de acesso às áreas indígenas e 

Unidades de Conservação, e, posteriormente, às questões contratuais com a Hydros Engenharia 

Ltda, as atividades foram paralisadas e só foram retomadas após a assinatura de aditivo de prazo e 

valor em agosto de 2009 pelo qual o prazo de execução dos serviços foi prorrogado para maio de 

2010 e estendida a vigência do contrato para junho de 2010. 

 

Os trabalhos foram concluídos, definindo-se um potencial inventariado de 1360 MW. Os 

Estudos de Inventário da bacia do Rio Jari foram entregues na ANEEL em julho de 2010 e o 

Seminário Público da Avaliação Ambiental Integrada AAI foi realizado em Macapá no Estado do 

Amapá no início de dezembro. 

 

f) Estudo de inventário do Rio Branco 

 

Esta bacia concentra-se no estado de Roraima, envolvendo os rios Branco, Cotingo, Mucajaí 

e Uraricoera. A área de drenagem da bacia de 204.640 km
2
, com potência estimada em 4.000 MW.  

 

O estudo teve início em janeiro de 2007, na vigência do Convênio MME n° 034/2005, com a 

contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da Hydros Engenharia Ltda, com 

previsão de conclusão em agosto de 2008.  
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Em 2008, o estudo foi interrompido pela falta de permissão de acesso e trânsito nas terras 

indígenas Yanomani e Raposa Serra do Sol e por ações judiciais movidas pela Hydros, tendo sido 

retomado após acordo judicial e a assinatura de aditivo de prazo e valor em julho de 2009, quando 

as atividades restantes foram reprogramadas para conclusão em março de 2010 e a vigência 

contratual estendida para junho de 2010. 

 

Cabe registrar que, devido à impossibilidade de obtenção de autorização para ingresso nas 

Terras Indígenas Yanomani e Raposa Serra do Sol, houve redução de escopo do contrato original, 

limitando-se à sub-bacia do rio Mucajaí e ao curso principal, o rio Branco, com correspondente 

redução do valor contratado.  

 

Após a retomada, os estudos transcorreram dentro da normalidade, sendo concluídos, e 

entregues na ANEEL em meio de 2010, com um potencial inventariado de 1050 MW. O seminário 

público da Avaliação Ambiental Integrada AAI foi realizado em Boa Vista, Estado de Roraima no 

final de novembro de 2010.  

 

g) Revisão de estudos de inventário da bacia do Rio Araguaia 

 

Esta bacia concentra-se nos estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Pará, envolvendo 

os rios Araguaia, das Garças e das Mortes. A área de drenagem da bacia é de 385.060 km
2
, com 

potência estimada em 3.100 MW.  

 

Este estudo teve início em agosto de 2007, na vigência do Convênio MME n° 035/2005, 

com a contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da Engevix Engenharia S.A., 

com previsão de conclusão em junho de 2009. 

 

Ao longo do ano de 2008 algumas dificuldades tiveram que ser superadas para o 

desenvolvimento dos estudos, entre elas a verificação da necessidade de levantamentos 

cartográficos e estudos complementares, que demandaram ampliação do prazo previsto para a  

conclusão dos trabalhos. Em maio de 2009 o contrato teve seu prazo aditivado, ampliando o prazo 

de conclusão dos estudos para setembro do mesmo ano.  

 

Em novembro de 2009, ainda dentro do prazo de vigência do contrato, foi constatado que 

imprecisões em parâmetros econômicos e energéticos considerados pela Contratada, exigiriam 

revisão de produtos já recebidos pela EPE e consequente postergação da data de conclusão dos 

serviços contratados para o primeiro semestre de 2010. 

 

Os trabalhos foram concluídos, definindo-se um potencial inventariado de 2.480 MW. Os 

Estudos de Inventário da bacia do Rio Araguaia foram entregues na ANEEL em julho de 2010 e os 

Seminários Públicos da Avaliação Ambiental Integrada AAI foram realizados em Marabá no Estado 

do Pará, Palmas em Tocantins e Goiânia no Estado de Goiás em novembro. 

 

h) Revisão de estudos de inventário da bacia do Rio Tibagi 

 

Esta bacia localiza-se no estado do Paraná, envolvendo os rios Tibagi, Pitangui e Imbituva. 

A área de drenagem da bacia é de aproximadamente 25.000 km
2
, com potencial estimado em 1290 

MW. 
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O estudo teve início em junho de 2008, com a contratação dos serviços de apoio 

especializado de engenharia da CNEC Engenharia S/A. com previsão de conclusão em dezembro de 

2009, e manteve-se em desenvolvimento em conformidade com o cronograma previsto, porém, o 

cronograma dos estudos foi comprometido pela indefinição da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL quanto ao tratamento adequado do aproveitamento São Jerônimo, finalmente 

esclarecido no mês de setembro de 2009. 

 

A partir de outubro de 2009 os trabalhos foram efetivamente retomados, tendo sido 

necessário proceder à revisão do planejamento das atividades e readequação do cronograma de 

entrega dos trabalhos. Em consequência houve uma revisão contratual postergando o encerramento 

do contrato. 

 

Os Estudos de Inventário da bacia do Rio Tibagi foram concluídos e entregues na ANEEL 

em julho de 2010 definindo-se um potencial inventariado de MW. Os Seminários Públicos da 

Avaliação Ambiental Integrada AAI serão realizados em duas cidades do Estado do Paraná em 

março 2011.  

 

A execução física do contrato atingiu 86% em 31/12/2010. 

 

2.3.2.1.2. Estudos de viabilidade de empreendimentos hidrelétricos  

 

No âmbito dos trabalhos associados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

foram desenvolvidos no ano 2009 estudos de viabilidade referentes aos 4 (quatro) seguintes 

aproveitamentos hidrelétricos (AHE), no rio Teles Pires: 

 

a) Teles Pires (1.820 MW); 

b) Sinop (400 MW); 

c) São Manoel (700 MW) e  

d) Foz do Apiacás (230 MW),  

 

Os estudos realizados, os quais correspondem a um potencial total de 3.200 MW, 

contemplaram análises de engenharia e ambiental. 

 

A seguir são descritas, de forma sucinta, as principais atividades efetuadas nos estudos 

supracitados, identificando-se as dificuldades que precisaram ser superadas durante sua realização, 

bem como a situação contratual em 31/12/2010. 

 

a) Estudo de viabilidade do AHE Teles Pires 

 

Este aproveitamento hidrelétrico, situado no rio Teles Pires, nos estados do Mato Grosso e 

Pará, tem potência instalada prevista de 1.820 MW e energia firme da ordem de 1.000 MW médios. 

Tem regime de operação a fio d´água, atingindo seu reservatório uma área estimada em 145 km
2
.  

 

Este estudo teve início em junho de 2007, na vigência do Convênio MME n° 022/2005, com 

a contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia do Consórcio Leme/Concremat 

formado pelas empresas Leme Engenharia Ltda. e a Concremat Engenharia e Tecnologia S.A., com 

prazo contratual até janeiro de 2009.  
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Para o desenvolvimento do estudo, dificuldades de naturezas diversas precisaram ser 

superadas, ocasionando a necessidade de aditamento do prazo contratual, assinado em 23 de 

dezembro de 2008, passando a data estimada de conclusão para 28 de fevereiro de 2010.  

 

O estudo teve prosseguimento em 2009, porém, novas dificuldades executivas imprevisíveis 

surgiram, gerando a necessidade da execução de serviços não previstos no contrato, caracterizando 

um aumento de escopo. Dentre elas destacam-se: 

 

 Determinação pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, de inclusão no projeto 

da usina de mecanismo de transposição de nível (Eclusa) de forma a tornar o trecho 

navegável. 

 Aumento de atividades para atendimento ao Termo de Referência emitido pelo IBAMA em 

janeiro de 2009. 

 Mobilização da equipe técnica especializada do Consórcio Leme/Concremat, em 

conformidade com as necessidades previstas para conclusão dos serviços. 

  

Em 02 de junho de 2009, os estudos de viabilidade (engenharia) foram concluídos e 

protocolados na ANEEL, tendo recebido Aceite em 20/10/2009, por meio do Despacho Aneel nº 

3953/09. 

 

Com base nos motivos expostos, em 22 de outubro de 2009, foi assinado o segundo aditivo 

contratual, privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais. 

 

Superadas as dificuldades, o Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental – EIA/RIMA foram concluídos e entregues ao IBAMA em 14 de maio de 2010. 

Após a análise dos estudos e a realização das audiências públicas nos municípios de Jacareacanga, 

Paranaíta e Alta Floresta, o IBAMA emitiu a Licença Prévia nº 386, em 13 de dezembro de 2010, 

tornando possível a oferta deste projeto no segundo Leilão de Compra de Energia Elétrica 

Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração, objeto da Portaria MME nº 820, de 04 de 

outubro de 2010, realizado em 17 de dezembro de 2010.  

 

Em 13 de dezembro de 2010, a ANEEL emitiu o Despacho nº 3.807, aprovando o Estudo de 

Viabilidade do AHE Teles Pires, com potência instalada de 1.820,0 MW e energia firme de 915,4 

MW médios, com área do reservatório de 151,8 km
2
. 

 

Ao final de 2010, o Estudo de Viabilidade do AHE Teles Pires  foi totalmente concluído. 

 

b) Estudo de viabilidade do AHE Sinop 

 

Este aproveitamento hidrelétrico, situado no rio Teles Pires, no estado do Mato Grosso, tem 

potência instalada prevista de 400 MW e energia firme da ordem de 200 MW médios. O 

reservatório abrange uma área aproximada de 330 km
2
.  

 

Este estudo teve início em junho de 2007, na vigência do Convênio MME n° 023/2005, com 

a contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da Themag Engenharia e 

Gerenciamento Ltda. O estudo teve prosseguimento em 2009, encontrando-se na etapa dos estudos 

finais de engenharia e ambientais.  
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Destaca-se que, para o desenvolvimento final dos estudos, foram identificadas duas 

ocorrências que implicaram na necessidade de prorrogar o contrato, que são:  

 

 Exigência pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL de inclusão no 

projeto da Usina Hidrelétrica de mecanismo de transposição de nível (eclusa), de 

forma a tornar o trecho navegável. 

 Identificação pela ANEEL de diferenças de cartografia. 

 

Foram feitos aditivos ao contrato , para ajustar o cronograma de execução deste projeto, 

privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais, e aditivo  para incluir o 

desenvolvimento do projeto de eclusa.  

 

O Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA foi concluído e entregue à Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso – 

SEMA/MT, responsável pelo processo de licenciamento ambiental. A SEMA/MT agendou as 

audiências públicas entre os dias 21 a 24 de junho de 2010. No entanto, apesar de seguir o trâmite 

legal do processo de licenciamento ambiental, as audiências foram suspensas pela SEMA/MT em 

razão da Notificação Recomendatória nº 006/2010, proposta pela 3ª Promotoria de Justiça Cível da 

Comarca de Sinop. 

 

As audiências públicas foram remarcadas pela SEMA/MT, tendo sido realizadas entre 16 e 

20 de novembro de 2010, nos municípios de Ipiranga do Norte, Sorriso, Sinop, Claudia e Itaúba. 

Em razão do número de participantes em Sorriso e da suspensão da audiência pública de Sinop no 

dia 18 de novembro, foram realizadas novas audiências nos dias 25 e 26 de novembro de 2010.     

 

O Estudo de Viabilidade do AHE Sinop foi concluído e entregue à ANEEL em 28 de julho 

de 2010, tendo sido aceito em 14 de setembro de 2010, por meio do Despacho ANEEL nº 2.711.  

 

Atualmente, aguarda-se a aprovação dos Estudos de Viabilidade por parte da ANEEL, a 

emissão da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica pela Agência Nacional de Águas – 

ANA e a concessão da Licença Prévia pela SEMA/MT para que este projeto possa ser ofertado no 

próximo leilão de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração.  

 

c) Estudo de viabilidade do AHE São Manuel 

 

Este aproveitamento hidrelétrico, situado no rio Teles Pires, nos estados do Mato Grosso e 

Pará, tem potência instalada prevista de 746 MW e energia firme de 410 MW médios. Tem regime 

de operação a fio d´água, atingindo seu reservatório uma área preliminarmente estimada em 70 km
2
.  

 

Este estudo teve início em junho de 2007, na vigência do Convênio MME n° 025/2005, com 

a contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia do Consórcio Leme/Concremat, 

formado pelas empresas Leme Engenharia Ltda. e a Concremat Engenharia e Tecnologia S.A., com 

prazo contratual até janeiro de 2009.   

 

Para o desenvolvimento do estudo, dificuldades de naturezas diversas precisaram ser 

superadas, ocasionando a necessidade de aditamento do prazo contratual, assinado em 23 de 

dezembro de 2008, passando a data estimada de conclusão para 30 de outubro de 2009.  
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O estudo teve prosseguimento em 2009, porém, novas dificuldades executivas imprevisíveis 

surgiram, gerando a necessidade da execução de serviços não previstos no contrato, caracterizando 

um aumento de escopo. Dentre elas destacam-se: 

 Determinação pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, de inclusão no projeto 

da usina de mecanismo de transposição de nível (Eclusa) de forma a tornar o trecho 

navegável. 

 Aumento de atividades para atendimento ao Termo de Referência emitido pelo IBAMA em 

25 de julho de 2008, cuja versão final foi emitida em 27 de novembro de 2008. 

 Mobilização da equipe técnica especializada do Consórcio Leme/Concremat, em 

conformidade com as necessidades previstas para conclusão dos serviços. 

  

Com base nos motivos expostos, em 22 de outubro de 2009 foi assinado o segundo aditivo 

contratual, passando a data prevista de vigência do contrato para 29 de dezembro de 2009, 

privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais.  

 

Os estudos de engenharia foram concluídos e protocolados na ANEEL em 18 de dezembro 

de 2009. A ANEEL emitiu o Despacho nº 441, de 24 de fevereiro de 2010, aceitando o Estudo de 

Viabilidade, restando pendente a aprovação dos estudos. 

 

Em 26 de fevereiro de 2010, foram entregues o Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental ao IBAMA, conforme previsto. No momento, aguarda-se o 

agendamento das audiências públicas e a emissão da Licença Prévia para possibilitar a inclusão 

deste projeto no próximo leilão de compra de energia elétrica proveniente de novos 

empreendimentos de geração.  

 

d) Estudo de viabilidade do AHE Foz do Apiacás 

 

Este aproveitamento hidrelétrico, situado no rio Apiacás, no estado do Mato Grosso, tem 

potência instalada prevista de 230 MW e energia firme da ordem de 100 MW médios. Tem regime 

de operação a fio d´água, atingindo seu reservatório uma área de 79 km
2
, estimada a partir dos 

estudos de inventário.  

 

Este estudo teve início em junho de 2007, na vigência do Convênio MME n° 026/2005, com 

a contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia do Consórcio PCE/Biodinâmica.  

 

Destaca-se que, durante o desenvolvimento final dos estudos, foram identificadas diferenças 

de cartografia, na região do rio Teles Pires.  Este fato implicou na necessidade de prorrogar o 

contrato, para uma análise geral do estudo de cartografia para identificar ocorrência de não 

conformidades nestes estudos.  

 

Foi feito um aditivo de prazo ao contrato, para ajustar o cronograma de execução deste 

projeto, privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais. Após a superação das 

dificuldades, o Estudo de Viabilidade foi concluído e entregue à ANEEL, tendo sido emitido o 

Despacho nº 1242, em 05 de maio de 2010.  

 

O Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA foi concluído e entregue à Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso – 

SEMA/MT em 25 de fevereiro de 2010. O estudo de viabilidade do AHE Foz do Apiacás estava 

concluído em 31/12/2010. 
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2.3.2.2.  Ação 6907 - Principais estudos desenvolvidos e resultados alcançados 

 

2.3.2.2.1. Balanço Energético Nacional 2010 – Ano base 2009 

 

O Balanço Energético Nacional (BEN), elaborado pelo MME desde 1975, contabiliza a 

oferta e o consumo de energia no Brasil, contemplando as atividades de extração de recursos 

energéticos primários, a conversão em formas secundárias, a importação e exportação, a 

distribuição e o uso final da energia. O documento também apresenta uma análise energética dos 

principais destaques ocorridos no ano, além da síntese metodológica da contabilização energética. O 

BEN tem como público alvo os agentes do setor energético, os formuladores de políticas públicas e 

os analistas setoriais.  

 

A partir de 2005 a EPE assumiu a responsabilidade pela elaboração e divulgação do BEN e, 

a cada ano, vem aprimorando os instrumentos de coleta de informações e consolidação das 

estatísticas energéticas brasileiras. Em 2010, foram consultadas mais de 750 indústrias, associações 

de classe, concessionárias de energia elétrica e agências reguladoras, que forneceram dados 

primários utilizados para elaboração do BEN. Tais dados são coletados por meio de página 

eletrônica em acesso direto ao banco de dados computacional desenvolvido pela EPE ou por 

sistemas convencionais como planilhas eletrônicas. No ano de 2010 foi aperfeiçoado e atualizado o 

cadastro dos destinatários do balanço energético, que soma cerca de 3000 destinatários do material 

impresso. A disponibilização do BEN 2010 também  é feita por meio digital na página da empresa 

www.epe.gov.br.  

 

No primeiro semestre do ano de 2010 foi elaborado e divulgado os Resultados Preliminares 

do Balanço Energético Nacional. Este documento sintetiza as informações energéticas preliminares 

e agregadas do ano base. Ele permite antecipar os resultados finais do Balanço Energético Nacional, 

de forma agregada, com o intuito de sinalizar ao país a performance energética do ano base. 

 

Relembrando que a partir de 2009, a edição final do Balanço Energético Nacional passou a 

ser bilíngue (português/inglês), em 2010 foi elaborada uma revisão significativa na tradução e 

alterado o layout contemplando duas colunas em substituição a alternância de parágrafos português 

- inglês. Isto permitiu maior fluidez na leitura e disposição do texto. Adicionalmente o padrão de 

cores foi alterado para 4 cores facilitando a interpretação das figuras e gráficos. 

 

Como parte das atividades desenvolvidas pela EPE, durante o ano de 2010, cumpre 

mencionar o apoio prestado, através de acordos de Cooperação Técnica e de Intercâmbio de 

Informações, a órgãos estaduais responsáveis pela elaboração de balanços energéticos estaduais, 

entre eles Alagoas, Espírito Santo, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, já em vigor, e, Maranhão, 

Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo em fase de elaboração. Vale destacar 

também o início dos entendimentos para a formalização de acordo com a SUDENE para apoio no 

desenvolvimento de estudos energéticos regionais. 

 

2.3.2.2.2. Plano Decenal de Expansão de Energia 

 

O Plano Decenal apresenta importantes sinalizações para orientar as ações e decisões dos 

agentes do setor energético relacionadas ao equacionamento do equilíbrio entre as projeções dos 

requisitos de energia, decorrentes do esperado crescimento econômico do país, e a necessária 

expansão da oferta, em bases técnica, econômica e socioambientalmente sustentáveis.  

 

http://www.epe.gov.br/
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Em 2010 foi finalizada pela EPE a elaboração do Plano Decenal de Expansão de Energia – 

PDE 2019, referente ao período 2010-2019, bem como efetuada sua publicação. Paralelamente, 

ainda em 2010, foi elaborado pela EPE o PDE 2020, abrangendo o período 2011-2020, cuja minuta 

foi encaminhada para apreciação do MME em dezembro daquele ano, prevendo-se sua publicação 

no primeiro trimestre de 2011. 

 

Destaca-se que a metodologia de avaliação dos projetos hidrelétricos e de transmissão no 

âmbito desses PDE foi aprimorada no que se refere ao desenvolvimento de indicadores de 

sustentabilidade, tendo com o objetivo de subsidiar os sucessivos ciclos de planejamento com novos 

projetos e alternativas mais sustentáveis. A análise das emissões de gases de efeito estufa estimadas 

para o cenário de expansão da oferta de energia também constituíram parte fundamental das 

análises socioambientais, tendo sido a análise desenvolvida dede maneira integrada, de forma a 

comparar as emissões dos diferentes setores econômicos. 

 

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.  

 

2.3.2.2.3. Plano Nacional de Energia 

 

No ano de 2010, em termos de modelos de projeção econômica, destaca-se a finalização do 

estudo de regionalização das projeções econômicas, e o modelo de projeção macroeconômica de 

curto e médio prazo. Com relação aos modelos de projeção de consumo de energia foram 

aperfeiçoados os módulos de projeção de segmentos energo-intensivos e em especial um modelo 

regional de demanda de gás natural. Foi também iniciado o modelo de projeção agropecuária, com 

o objetivo de detalhar e separar as previsões por cultura e rebanho. 

 

Com relação aos setores de consumo de energia, destacou-se um estudo de aprofundamento 

sobre o consumo de energia na indústria brasileira de papel e celulose e o estudo sobre o setor de 

comércio e serviços, com o objetivo de aprofundar o conhecimento da dinâmica econômica e 

energética deste setor. No setor energético brasileiro, destacam-se a finalização dos estudos 

relativos a centros de transformação (UPGN´s, coquerias e destilarias), com o objetivo de 

aprofundar o conhecimento sobre os fluxos energéticos presentes nestas unidades. Com relação à 

eficiência energética foram finalizados estudos sobre mecanismos de eficiência energética, estudos 

sobre cogeração, estudo sobre indicadores de eficiência energética, estudos sobre comparativos de 

políticas internacionais aplicadas à eficiência energética e estudos de potenciais de eficiência 

energética em setores selecionados. 

 

Pelo lado da oferta, em 2010 as atividades concentraram-se no contínuo aperfeiçoamento da 

metodologia geral dos estudos de planejamento da oferta de energia a longo prazo, no 

estabelecimento das necessárias premissas básicas e no desenvolvimento de extensões das 

ferramentas computacionais e modelos matemáticos utilizados. Foram realizados diversos estudos 

sobre as cadeias energéticas com o intuito de contribuir nas rodadas de modelos de oferta para 

geração de cenários de expansão de oferta de energia no longo prazo. 

 

Para efetuar a consolidação final dos fluxos energéticos nos diversos setores econômicos, 

das fontes primárias até seu uso final, assim como efetuar a projeção da Matriz Energética Nacional 

no horizonte 2035, foram automatizados os processos de cálculo e atualização de indicadores 

energéticos, seguindo a metodologia do balanço energético. Isto permite maior consistência  
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energética e acurácia nas informações disponibilizadas além de melhor desempenho operacional. 

Vale destacar que a consolidação de matrizes energéticas seguindo a metodologia do balanço 

energético permite a comparação com as bases históricas do balanço energético, o que possibilita 

avaliações críticas e análises energéticas com bases de informações e séries consistentes de dados. 

 

Em 2010 continuou-se o esforço no sentido de aprimoramento da qualidade da base de 

dados disponível para a realização dos estudos de longo prazo. Grande avanço foi logrado na 

constituição da Base de Dados Georeferenciada (BDG) que possibilita a elaboração em ArcGIS de 

mapas do Brasil contendo informações relativas à demanda e oferta de energia elétrica, petróleo e 

gás natural, tais como, dados de grandes consumidores, consumo por classe e por região, usinas 

hidrelétricas, termelétricas e eólicas, redes de transporte de energia elétrica, petróleo e gás e outros. 

 

2.3.2.2.4. Estudos de Suporte aos Leilões de Expansão da Geração de Energia Elétrica 

 

Durante 2010 foram desenvolvidos pela EPE estudos e atividades relacionadas aos seguintes 

Leilões de Compra de Energia Elétrica: 

 

- Leilão para Sistemas Isolados, realizado em 09 de abril de 2010, para contratação de 

energia de fonte biomassa e início de suprimento entre 2011 e 2013; 

- Leilão da UHE Belo Monte, realizado em 20 de abril de 2010; 

- Leilão A-5 do primeiro semestre de 2010, realizado em 30 de julho de 2010, específico 

para empreendimento de geração hidrelétrica e ofertando contratos com início do 

suprimento em 2015; 

- Leilão de Energia de Reserva – LER, realizado em 25 e 26 de agosto de 2010, para 

contratação de energia proveniente de fonte eólica, biomassa e PCH e início do suprimento 

a partir de setembro de 2013; 

- Leilão de Fontes Alternativas – LFA, realizado em 26 de agosto de 2010, para contratação 

de energia proveniente de fonte eólica, biomassa e PCH e início do suprimento a partir de 

janeiro de 2013; 

- Leilão A-1, realizado em 10 de dezembro de 2010, para compra de energia proveniente de 

empreendimentos existentes e suprimento a partir de janeiro de 2011; 

- Leilão A-5 do segundo semestre de 2010, realizado em 17 de dezembro de 2010, para 

fontes hidrelétricas de geração e início do suprimento em 2015. 

 

De forma geral, as atividades realizadas compreenderam: o cadastramento dos 

empreendimentos de geração de energia elétrica interessados em participar dos leilões; a análise dos 

documentos de cada projeto e dos requisitos essenciais à participação nos leilões (como licenças 

ambientais, Declarações de Reserva de Disponibilidade Hídrica – DRDH); emissão da habilitação 

técnica dos empreendimentos; o estabelecimento de parâmetros para o edital da licitação, com 

destaque para a garantia física dos empreendimentos e dos estudos para subsidiar o MME na 

definição dos preços de referência de cada leilão, dentre outras atividades.  

 

A habilitação técnica, no caso das usinas hidrelétricas, compreende além da análise técnica 

dos estudos de viabilidade dos projetos dos empreendedores, estudos de otimização do arranjo geral 

da usina, visando à redução dos custos de investimento estimados que levem a preços tetos que 

primem pelo princípio da modicidade tarifária, o que vem sendo obtido com muito sucesso nos 

leilões realizados. Estes estudos são encaminhados ao Tribunal de Contas da União, com o objetivo 

de atender a IN TCU nº 027/1998. 
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A tabela a seguir sintetiza os dados relativos aos leilões realizados em 2010. 

 
Tabela I- Leilões de Compra de Energia Elétrica 

LEILÃO 

PROJETOS 

CADASTRADOS 

PROJETOS 

HABILITADOS 

PROJETOS 

CONTRATADOS NO 

LEILÃO 
PREÇO MÉDIO 

CONTRATADO 

PELAS 

DISTRIBUIDORAS 

(R$/MWh) 
QTD 

MW 

instalado 
QTD 

MW 

habilitad

o 

QTD 
MW 

instalado 

QTD. 

Contratada 

no ACR 

 (MW 

médio) 

UHE Belo 

Monte 
1 11.233 1 11.233 1 11.233 4.571 77,97 

A-5 -1º semestre 19 1.896 10 1.158 7 809 327 99,48 

Sist. Isolados 8 183 2 44 2 44 8 148,72 

Reserva 478 14.531 368 10.745 33 1.207 445 125,07 

Fontes 

Aternativas 
517 15.774 374 10.194 56 1.686 714 135,48 

A-1 5[1] 700 5[1] 700 1[2] N.A. 1[2] 109,03[2] 

A-5 -2º semestre 27[3] 3.923[3] 12 2.363 2 2.120 968 67,31 

TOTAL 1.055 48.241 772 36.437 102 17.098 7.035 
 

 Fonte: EPE, CCEE 

 [1] No Leilão A-1 apenas os projetos de geração termelétrica são sujeitos a qualificação técnica pela EPE. O 

número indicado se refere apenas aos projetos analisados pela EPE, não incluindo os projetos de geração 

hidrelétrica que participaram desse leilão.  

[2] O número de projetos, a quantidade de energia contratada e o preço médio contratado se referem 

exclusivamente aos projetos qualificados pela EPE. Nesse mesmo leilão foram contratados também 97 MW 

médios da CHESF, fonte hidrelétrica, não sujeita a qualificação técnica por parte da EPE. 
[3] Inclui a ampliação da UHE Jirau, empreendimento em construção que terá sua capacidade acrescida em 

450 MW. 

 

No que se refere ao leilão da UHE Belo Monte, localizada no rio Xingu, Estado do Pará, 

destaca-se que o estudo de otimização foi elaborado pela equipe técnica da EPE em 2009, com base 

no estudo de viabilidade originalmente elaborado pelos desenvolvedores. Esta otimização 

contribuiu significativamente para o resultado positivo referente ao preço da tarifa proposto pelo 

consórcio vencedor do leilão, com aproximadamente 6% de deságio relativo ao preço original, 

estabelecido pelo MME com base nos estudos de otimização da EPE.  

 

Sobre o leilão de concessão e venda da energia da UHE Teles Pires, observa-se que o preço 

obtido, R$58,35/MWh, foi o mais baixo desde o início do novo modelo do setor elétrico, 

demonstrando o sucesso do atual modelo e a alta atratividade desse empreendimento. Destaca-se 

que, neste caso, que os Estudos de Viabilidade e o EIA-RIMA foram desenvolvidos pela EPE, de 

forma que o projeto apresentado já incorporou as soluções mais econômicas e as otimizações 

visualizadas para o projeto. 

 

Ressalta-se, finalmente, o expressivo número de projetos eólicos cadastrados nos leilões 

para contratação de energia de reserva e fontes alternativas, o que demandou grande esforço da 

equipe da EPE para conclusão das análises e habilitações técnicas à tempo. Diante da competição 

estabelecida pela oferta de projetos, observou-se nos leilões um elevado deságio em relação ao 

preço-teto estabelecido, demonstrando o aumento da competitividade da energia eólica frente às 

demais fontes de geração de energia elétrica no Brasil. 
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2.3.2.2.5. Estudos de Suporte aos Leilões de Expansão da Transmissão de Energia Elétrica 

 

Foram desenvolvidos estudos e atividades, a seguir descritos, destinados a subsidiar os 

leilões de instalações de transmissão: 

 

- Elaboração do relatório Programa de Expansão da Transmissão (PET), o qual compreende 

a consolidação das Análises e Pareceres Técnicos dos relatórios denominados R1, R2 e R3, 

a seguir descritos, 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 5 anos, inclusive com a estimativa de custos 

destes empreendimentos.  

 

- Análise técnico-econômica das 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. Nesses relatórios ou pareceres é 

incluída a análise socioambiental dos empreendimentos, que visa comparar os aspectos 

socioambientais das alternativas de transmissão em estudo, de maneira integrada aos 

demais aspectos técnicos, ficando demonstrado 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. 

 

- Análise técnica dos empreendimentos - Relatórios R2. Tais relatórios compreendem 

estudos de detalhamento voltados à especificação técnica dos empreendimentos, a qual fará 

parte dos editais de licitação das instalações de transmissão.  

 

- Análise socioambiental dos empreendimentos de transmissão (Relatórios R3). Além da 

avaliação socioambiental elaborada nos relatórios R1, é feita a caracterização e análise 

socioambiental dos corredores de transmissão (conteúdo deste relatório R3), visando a 

subsidiar o processo de licitação das instalações da transmissão. 

 

Como destaque dentre os estudos iniciados pela EPE em 2010, citam-se os estudos da 

transmissão para o escoamento da energia da usina Belo Monte (Relatórios R1) e expansão das 

interligações N-NE, N- SE/CO e NE-SE. Estes estudos terão seu término ao longo de 2011, tendo 

sido contempladas alternativas tecnológicas em corrente alternada nos níveis de tensão de 500, 750 

e 1.000 kV, em corrente contínua nos níveis ±600 e ±800 kV, além da alternativa de transmissão em 

meia onda. 

 

Também no segundo semestre de 2010, deu-se inicio aos estudos para o escoamento da 

energia das usinas do Teles Pires, tendo sido concebidas alternativas com três e com dois circuitos 

de 500 kV, além de alternativas em corrente contínua em ±500 e ±600 kV. 

 

Foi objeto de estudos a concepção da interligação Manaus-Boavista, a qual se constituirá de 

um circuito duplo de 500 kV, que deverá ser licitado no primeiro semestre de 2011. 

 

Destacam-se, também, os estudos realizados pela EPE quanto às instalações compartilhadas 

de geração (ICGs), os quais subsidiaram o leilão de energia de reserva, a partir de fontes eólicas. 

Para a integração dessas fontes de energia eólica ao Sistema Interligado Nacional, foi realizado no 

segundo semestre de 2010 o leilão de expansão da Rede Básica dos estados do Ceará, Rio Grande 

do Norte e Bahia. Está previsto para o 1º. Semestre de 2011 a licitação das ICGs.  
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Foram realizadas em 2010 três licitações de outorgas de concessão, contemplando cerca de 

2.800 km de linhas de transmissão e 3.200 MVA de subestações transformadoras em diversos 

estados. A tabela a seguir sintetiza os dados relativos aos leilões realizados em 2010. 

 
Tabela II – Leilões de Transmissão de Energia Elétrica 

LEILÃO DATA QTD. EMPR. kV 

Linhas de 

transmissão (km) 

Subestações 

transformadoras 

(MVA) 

001/2010 11/06/2010 15 500  356 

 

   

230 352 1.654 

006/2010 03/09/2010 9 230 860 501 

008/2010 09/12/2010 17 230 1.200 1.002 

TOTAL 2.768 3.157 

 Fonte: ANEEL 

 

2.3.2.2.6. Monitoramento, Acompanhamento e Análise do 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 

nos meses de maio, agosto e novembro, ao todo 10 reuniões com os agentes do mercado das regiões 

Sul, Norte/Nordeste, Sudeste/Centro Oeste e Sistemas Isolados. Os estudos de monitoramento 

acompanhamento e análise da demanda de energia são consolidados em documentos 

disponibilizados ao público na página da EPE na internet: www.epe.gov.br  

 

 Resenhas mensais do acompanhamento do mercado de energia elétrica: 

 

Editadas regularmente, as resenhas tem como 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 subsistemas elétricos, regiões geográficas 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.  

 

                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 2010 foram 

produzidos quatro boletins. 

 

                Revisões quadrimestrais da demanda de energia elétrica: 

 

Os estudos realizados em conjunto com o ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico 

tem como objetivo a revisão das projeções do mercado de energia elétrica e da carga de energia e de 

demanda do sistema elétrico interligado nacional, discriminadas por subsistemas elétricos, que 

servem de base para o planejamento da operação energética. 

http://www.epe.gov.br/
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As revisões dos valores de mercado são baseadas nos estudos de conjuntura econômica e de 

revisão de cenários e, ainda, nas análises de mercado realizadas no âmbito da COPAM, da qual 

participam os diversos agentes setoriais de energia elétrica. Os resultados são utilizados nos estudos 

do ONS que se destinam ao planejamento da operação energética do sistema, tendo rebatimento na 

formação dos preços de energia no curto prazo, constituindo, portanto, informação fundamental no 

arranjo institucional do setor elétrico. Ordinariamente 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. 

 

2.3.2.2.7. Estudos Específicos do Planejamento da Expansão da Geração e da Transmissão de 

Energia Elétrica 

 

a) Estudos associados ao Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 

 

Os estudos mais recentes relativos ao PDE indicaram a necessidade de entrada em operação, 

no horizonte de dez anos, de diversos aproveitamentos de grande porte na região amazônica, 

destacando-se os seguintes: 

- Belo Monte, com capacidade instalada de 11.233 MW, a partir de 2015.  

- Na bacia do rio Teles Pires, cerca de 3.500 MW distribuídos em cinco usinas, com entrada 

a partir de 2015.  

- Cinco aproveitamentos nos rios Tapajós e Jamanxim, totalizando 10.700 MW, com entrada 

a partir de 2017. 

- Na bacia do rio Tocantins, as usinas de Marabá e Serra Quebrada, com, respectivamente, 

2.160 MW e 1.328 MW, e entrada prevista a partir de 2019. 

 

Os estudos associados a tal conjunto de aproveitamentos, já iniciados, destacam-se pelo 

montante de investimentos envolvidos tanto na geração quanto nos sistemas de transmissão, pelos 

impactos resultantes na operação do SIN, na expansão das interligações e nos significativos reforços 

nos sistemas regionais.  

 

Também foram realizados, ainda no âmbito do PDE, outros estudos específicos do sistema 

de transmissão, tais como: 

 - Estudos sobre a evolução dos valores das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão. 

 - Pareceres sobre estudos de acesso à Rede Básica por novos agentes, principalmente de 

consumo. 

- Estudos de curto-circuito.  

 

b)  Planejamento do Atendimento aos Sistemas Isolados 

 

Ao longo do ano de 2010 a EPE, por atribuição legal e regulamentar que lhe foi delegada, 

iniciou estudos para assessorar o MME na avaliação das condições de atendimento dos sistemas 

isolados, com destaque para o estudo de atendimento à demanda de Manaus, para o período pré-

interligação daquele mercado ao SIN.  

 

Além disso, com o estabelecido na Portaria MME nº 600/2010, foram desenhados os 

processos para expansão dos sistemas isolados por meio de licitações. Neste contexto foram 

iniciadas, com as distribuidoras dos Sistemas Isolados, o levantamento das suas necessidade de 

mercado e os balanços de atendimento à demanda máxima (ponta) para o período 2011 – 2015. 



 

40 

 

 

 

c)  Regulação da Metodologia de Recálculo de garantia Física 

 

A EPE participou ativamente em 2010 dos grupos coordenados pelo MME para a elaboração 

das Portarias nº. 861 e nº. 735 que tratam, respectivamente, do recálculo de garantia física de 

energia de UHE e de usinas térmicas a biomassa. 

 

Além disso, participou também do grupo de trabalho que começou a discutir a portaria para 

recálculo de garantia física de energia das usinas termelétricas convencionais. 

 

2.3.2.2.8. Estudos sobre a indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis 

 

 Estudos de aprofundamento sobre sistemas regulatórios de E&P e experiência internacional; 

 Estudo para subsidiar o Subcomitê de Partilha dos Royalties, coordenado pela Secretaria de 

Relações Institucionais (SRI), no que se refere à distribuição, aos estados e municípios, dos 

royalties oriundos de atividades de exploração de petróleo e gás natural; 

 Estudo para subsidiar o Grupo de Trabalho do MME/SPG sobre “Estruturação dos Contratos 

de Partilha para a Área do Pré-Sal”; 

 Estudos para subsídio ao MME/SPG na elaboração do Decreto para regulamentação da Lei 

11.909, de 04 de março de 2009 (Lei do Gás Natural), e para o Plano Decenal de Expansão 

da Malha de Transporte Dutoviário do País (PEMAT); 

 Estudo sobre as tendências do mercado global de Gás Natural Liquefeito (GNL); 

 Estudo sobre as alternativas de escoamento do gás natural a ser produzido nas áreas do Pré-

Sal no Brasil; 

 Estudos relativos à projeção do balanço de oferta e demanda de gás natural para o 

planejamento da expansão da infraestrutura da malha de suprimento de gás natural brasileira 

e dos investimentos a ela associados; 

 Estudos sobre preços de petróleo e derivados: 

 Levantamento e consolidação de projeções de preço de petróleo; 

 Acompanhamento de mercado e atualização das projeções de preços internacionais de 

petróleo e derivados de petróleo; 

 Publicação e apresentação do Artigo “Oil prices outlook: understanding the past to explore 

the future” no evento 33rd IAEE’s International Conference, organizado pela International 

Association for Energy Economics, realizado no Rio de Janeiro – Junho (6 a 9); 

 Estimativas de precificação de petróleos nacionais por diferentes metodologias (valoração 

“FOB Netback” e mercado de recorrência); 

 Avaliações de tendências de prêmio/desconto nos preços internacionais de derivados em 

relação ao petróleo Brent e nos preços nacionais em relação aos preços internacionais de 

derivados; 

 Projeção de preços internacionais de diesel com teor de enxofre de 10 ppm e 50 ppm no 

mercado ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerp) a partir do prêmio de qualidade sobre o 

preço internacional do diesel n
0
 2 ( teor de enxofre de 500 ppm); 

 Atualização da base de dados regionais de formação de preços nacionais de combustíveis 

(diesel/biodiesel, gasolina, álcool hidratado, QAV e óleo combustível); 

 Elaboração de base de dados internacionais (EUA e União Europeia) de formação de 

preços de combustíveis (diesel e gasolina); 

  Estudos prospectivos da indústria mundial do petróleo e seus fluxos comerciais; 

  Avaliação do market-share de países exportadores de gasolina, diesel, QAV, óleo 

combustível e outros; 

  Estudos sobre demanda de derivados de petróleo para o setor de transporte: 
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  Levantamento de informações e desenvolvimento de base de dados sobre o transporte de 

carga e de passageiro por modal; 

  Avaliação e desenvolvimento de metodologias de projeção de demanda de transporte de 

carga e coletivo de passageiro, bem como de integração dos segmentos de transporte de 

passageiros (individual e coletivo);  

  Elaboração de cenários para o setor transporte e seu consumo de combustível no Brasil 

para os horizontes de 10 e 25 anos; 

  Estudos sobre refino: 

  Aperfeiçoamento da estrutura e do equacionamento do Modelo de Planejamento do 

Abastecimento de Derivados de Petróleo (PLANDEPE); 

  Publicação e apresentação do Artigo “O Modelo de abastecimento de derivados de 

petróleo da EPE e sua aplicação no planejamento energético nacional” no evento Rio Oil 

& Gas 2010, organizado pelo Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (IBP), realizado no Rio de Janeiro – Setembro (13 a 16); 

  Aperfeiçoamento do Banco de Dados de Avaliação de Petróleos (BANDAP); 

  Atualização da base de dados de capacidade de refino mundial com os projetos de 

destilação, conversão e tratamento previstos para a área; 

  Levantamento de informações sobre captura de carbono no refino e produção de 

combustíveis líquidos sintéticos a partir de gás natural para fins de subsídio aos estudos 

de oferta de derivados; 

  Projeção do teor de enxofre de gasolina e diesel até 2035; 

  Publicação e apresentação do Artigo “Perspectivas mundiais de especificações da 

gasolina, do diesel e do bunker: implicações para o refino nacional” no evento Rio Oil 

& Gas 2010, organizado pelo Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (IBP), realizado no Rio de Janeiro – Setembro (13 a 16). 

  Estimativa de parâmetros do Modelo de Planejamento do Abastecimento de Derivados 

de Petróleo (PLANDEPE) para fins de realização das simulações associadas ao PDE 

2020 e ao PNE 2035: produção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ), produção de GLP das Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN), 

produção de propeno das Unidades Separadoras de Propeno (USP), custos de 

investimento e custos operacionais de refino, entre outros; 

  Estudos sobre logística: 

  Redefinição de arcos de transporte do Modelo de Planejamento do Abastecimento de 

Derivados de Petróleo (PLANDEPE), visando à realização de estudos de ampliação da 

malha dutoviária; 

 Definição de metodologia para estimativa de investimentos em ampliação de dutos e 

terminais; 

 Implantação de limites de escoamento em arcos representando dutos críticos no 

PLANDEPE, para uso nos estudos referentes aos PDE e PNE; 

 Definição de alternativas para implantação de novo poliduto para atender à região 

Centro-Oeste; 

 Desenvolvimento de estudos, junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), para a definição de acompanhamento mensal da carga 

processada e produção das plantas de processamento de gás natural (UPGN); 

 Desenvolvimento de estudos sobre a produção de GLP a partir de gás natural, visando 

esclarecer, à ANP e ao Ministério de Minas e Energia (MME), a metodologia correlata 

utilizada no PLANDEPE para os estudos do PDE e PNE; 
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 Estudos sobre demanda de etanol e gasolina: 

 Implementação de melhorias no modelo de projeção de demanda de etanol e gasolina do 

setor automotivo (Ciclo Otto) e sua ampliação para projeção de longo prazo; 

   Levantamento de informações e desenvolvimento de base de dados sobre novas 

tecnologias veiculares para o transporte individual (veículos leves) para projeção de 

longo prazo; 

  Levantamento de informações e desenvolvimento de base de dados para definição de 

parâmetros de consumo específico e distância média percorrida para novas tecnologias 

veiculares no longo prazo; 

  Elaboração do Roadmap de penetração de veículos híbridos, híbridos plug in e elétricos; 

  Estudo do cenário de demanda para etanol não carburante (alcoolquímica) para médio e 

longo prazo; 

 Acompanhamento de preços e do consumo de gasolina e etanol; 

 Acompanhamento do mercado automotivo quanto às vendas do ano corrente; 

  Elaboração da projeção e do texto base para a demanda de etanol e gasolina para o PNE 

2035; 

 Elaboração da projeção e do texto da demanda de etanol e gasolina para o PDE 2020; 

 Elaboração de Nota Técnica para o MME: “Avaliação das elasticidades: % variação de 

demanda carburante dos veículos Ciclo Otto / % variação do PIB”; 

 Estudos sobre oferta de etanol: 

 Implementação de melhorias na metodologia de cálculo de oferta de etanol, utilizando-

se indicadores de eficiência agrícola e industrial e sua ampliação para projeção de longo 

prazo; 

 Implementação de melhorias na metodologia de cálculo de produção de cana-de-açúcar 

e de área necessária de plantio, bem como ampliação desta metodologia para projeção 

de longo prazo; 

 Atualização do banco de dados do setor sucroenergético: novas usinas e novas 

capacidades de usinas já existentes, além da listagem de dados da moagem, de 

capacidade de destilação, de produção de açúcar e de geração de energia elétrica; 

 Mapeamento de novas usinas de etanol; 

 Levantamento de informações e desenvolvimento de base de dados sobre investimento 

específico do setor sucroenergético (USD/capacidade de moagem);  

 Acompanhamento e análise de parâmetros técnicos do setor sucroenergético: produção 

de cana-de-açúcar e de etanol, estoque de etanol, ATR, produtividade agrícola, área 

disponível para plantio (zoneamento agrícola), novas tecnologias na produção agrícola e 

industrial e balanço energético da produção de etanol; 

 Acompanhamento e análise dos projetos de logística para transporte de etanol: 

alcooldutos, tancagem, transporte fluvial, outros; 

 Acompanhamento do mercado de açúcar e sua influência no mercado de etanol: preços, 

mix de uso do ATR, exportação, outros; 

 Análise do mercado de biocombustíveis no mundo: legislações, metas, barreiras de 

importação e problemas pontuais como os de safra, climáticos e logísticos, entre outros; 

 Levantamento de projeções de produção e consumo de etanol e acompanhamento de 

legislação e de acordos comerciais para os principais mercados; 

 Elaboração da projeção da exportação de etanol e do respectivo texto base para o PNE 

2035; 

 Estudo sobre rotas tecnológicas e potenciais de produção de etanol a partir de 

lignocelulose; 
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 Estudo sobre eficiência do uso de insumos e da geração de resíduos na produção de 

etanol;  

 Estudo sobre eficiência e novas tecnologias dos processos de produção de cana-de-

açúcar e etanol para médio e longo prazo; 

 Elaboração da projeção e do texto base da oferta de cana-de-açúcar, da área necessária 

de plantio e da oferta de etanol para o PNE 2035; 

 Elaboração da projeção e do respectivo texto sobre exportação de etanol para o 

horizonte de estudo do PDE 2020; 

 Elaboração da projeção e do texto da oferta de cana-de-açúcar, área necessária de 

plantio e oferta de etanol para o PDE 2020; 

 Elaboração de Nota Técnica intitulada: “Cenários para Exportação de Etanol para os 

EUA”; 

 Estudos sobre demanda e oferta de biodiesel e outros tipos de diesel de biomassa: 

 Acompanhamento e análise da expansão da capacidade industrial e infraestrutura de 

escoamento do biodiesel; 

 Mapeamento de novas usinas de biodiesel; 

 Acompanhamento de preços e avaliação dos insumos utilizados para a produção de 

biodiesel; 

 Levantamento de informações e desenvolvimento de base de dados sobre investimento 

específico do setor de biodiesel;  

 Análise da demanda de biodiesel (mandatório e além do mandatório); 

 Análise do balanço de oferta e demanda regionais para biodiesel; 

 Estudo sobre novas tecnologias de produção de diesel a partir da biomassa;  

 Estudo sobre novos insumos para a produção de biodiesel, para o horizonte de médio e 

longo prazo; 

 Elaboração da projeção e do texto base da oferta de biodiesel para o PNE 2035; 

 Elaboração da projeção e do texto da oferta de biodiesel para o PDE 2020; 

 Estudos sobre potencial de produção de bioeletricidade a partir da cana-de-açúcar: 

 Levantamento de informações e desenvolvimento de base de dados técnicos das usinas 

participantes dos leilões e de comercialização de energia; 

 Acompanhamento e análise de parâmetros técnicos do setor sucroenergético, tais como 

a capacidade de geração e exportação de energia elétrica das usinas;  

 Estudo sobre o potencial de geração elétrica a partir da biomassa residual da cana 

(bagaço, palha e ponta); 

 Elaboração da projeção do potencial de geração elétrica a partir da biomassa residual da 

cana para o PDE 2020; 

 Avaliação dos Produtos (relatórios 1, 2 e 3) previstos no Contrato CT-EPE 038/2009 

(Estudo das tecnologias de produção de etanol de segunda geração); 

 Acompanhamento e participação nas etapas de pesquisa qualitativa e quantitativa do 

Contrato CT-EPE 018/2010 (Estudo do comportamento do usuário de veículo flex-fuel 

na escolha do combustível): a equipe da EPE acompanhou as entrevistas em campo em 

oito cidades do país; 

 Avaliação dos Produtos (pesquisa qualitativa, quantitativa e equação de consumo) 

previstos no Contrato CT-EPE 018/2010 (Estudo do comportamento do usuário de 

veículo flex-fuel na escolha do combustível): a equipe acompanhou a elaboração de 

1.400 entrevistas nas oito cidades principais conforme contrato; 

 Estudo e elaboração de Nota Técnica sobre biocombustíveis de aviação; 

 Estudo de patentes de biocombustíveis avançados com o auxílio do software MATHEO, 

de busca de patentes no mundo, contratado pela EPE; 
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 Divulgação do primeiro documento intitulado “Análise de Conjuntura de 

Biocombustíveis” e elaboração do segundo da mesma série, contendo os fatos 

relevantes ocorridos no setor de biocombustíveis, com análises técnicas resumidas. 

 

2.3.2.3.  – Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 

Dependentes: 

A ação envolveu recursos de R$ 682.185,00, cuja realização alcançou o montante de R$ 

482.097,00 (valor liquidado), correspondente a 70,6% do previsto.  

 

2.3.2.4.  – Ação 2010 - Assistência Pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados: 

A ação envolveu recursos de R$ 143.779,00, cuja realização alcançou o montante de R$ 

108.539,90 (valor liquidado), correspondente a 75,5% do previsto. 

 

2.3.2.5.  – Ação 2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados:   

A ação envolveu recursos de R$ 95.952,00, cuja realização alcançou o montante de R$ 

77.060,61 (valor liquidado), correspondente a 80,3% do previsto 

 

2.3.2.6.  – Ação 2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados:   

A ação envolveu recursos de R$ 1.959.648,00, cuja realização alcançou o montante de R$ 

1.779.465,02 (valor liquidado), correspondente a 90,8% do previsto.  

 

2.3.2.7.  – Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 

Qualificação e Requalificação: 

 

A ação envolveu recursos de R$600.000,00, cuja realização alcançou o montante de R$ 

499.386,82 (valor liquidado), correspondendo a 83% do previsto.  A realização física foi de 273 

empregados capacitados, sendo superior à meta física estimada de 238, em função da realização do 

evento corporativo “Navegar e Liderar... é Preciso” destinado a todos os empregados da Empresa e 

da palestra de Administração do Tempo e Gestão de Conflitos, que também teve uma abrangência 

significativa em relação aos empregados capacitados.  

 

Treinamento e Desenvolvimento:  

 

Em 2010, dando continuidade ao investimento realizado pela EPE quanto ao 

desenvolvimento de seus empregados, foram realizados 187 eventos, dos quais participaram 273 

empregados, totalizando 1.020 participações e 24.142 horas de capacitação no ano.   

 

Graças às gratuidades obtidas e parcerias com instituições, 41% dos eventos realizados não 

tiverem desembolso financeiro. 

 

As principais áreas de conhecimento nas quais a EPE investiu em capacitação para seus 

empregados foram: gestão, planejamento energético, energia elétrica, petróleo e gás, 

biocombustíveis, meio ambiente, energia e economia.  

 

Destacamos a realização dos eventos corporativos, a seguir: 

 

a. “Conceitos Fundamentais para o Planejamento Energético” - curso de extensão, 

desenvolvido através de parceria entre a EPE e o PPE/COPPE-UFRJ.  destinado ao 
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nivelamento necessário à melhor atuação daqueles profissionais que ingressaram na 

Empresa, mas não tinham a expertise requerida sobre determinados temas. 

Participaram um total de 60 empregados, distribuídos em duas turmas de 30 participantes 

cada.  A carga horária total por turma 120 horas/aula foi distribuída em 15 aulas de 8 horas 

cada.  

 

b. “Navegar e Liderar...é preciso!” – Evento corporativo, já mencionado anteriormente, 

que teve a duração total de 8 horas, conduzido através de espetáculo, palestra e workshop, 

tratando temas importantes e necessários para a EPE.  A abordagem teve foco no 

desenvolvimento entre pessoas e organização, no estabelecimento de uma relação voltada à 

preparação para as mudanças, à superação de desafios e à convergência de ideias, talentos e 

habilidades para a realização de sonhos elevados e compartilhados. 

Foi dividido em duas etapas. A primeira, no turno da manhã, destinada a todos os 

profissionais da Empresa, contou com a participação de 159 empregados.  A segunda, no 

turno da tarde, foi direcionada para gestores e coordenadores de equipes e/ou de projetos, 

com uma abordagem específica sobre o desenvolvimento de equipe e de competências 

importantes para a maximização de resultados, com abrangência de 61 empregados.   

 

c. “Gestão e Fiscalização de Contratos de Consultoria” - curso com 24 horas/aula, 

destinado aos gestores e fiscais de contratos das áreas técnicas, visando subsidiar 

conhecimento para a sua atuação, em conformidade com à legislação vigente, abordando os 

fundamentos e princípios gerais, os procedimentos operacionais adequados na   elaboração  

de termos de referência, visão sistêmica dos processos de aquisição e adoção de mecanismos 

eficientes para consolidação de seus papéis como gestores e fiscais de contratos.  

Foi realizada uma turma, que contou com a participação de 28 profissionais. 

 

d. “Elaboração de Relatórios e Pareceres Técnicos” - curso com 16 horas/aula, destinado 

aos profissionais envolvidos com a geração, edição e customização de relatórios, normas, 

pareceres, notas técnicas e textos considerados estratégicos para a EPE.  Seu foco foi obter 

significativas melhorias na performance comunicativa, por meio da análise e reescritura de 

textos de forma clara, concisa, objetiva e devidamente padronizados, conforme as 

orientações da Diretiva 3 da ISO – IEC e as diretrizes do Manual de Redação da Presidência 

da República. Foram realizadas duas turmas, totalizando 50 empregados participantes.  

 

e. “O Pensar e Agir nas Organizações” - curso com duração de 20 horas/aula, destinado 

aos Assistentes Administrativos da Empresa, totalizando 21 participantes.   Seu enfoque 

visou o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e comportamentos que possibilitam o 

atendimento efetivo às demandas, prestando serviços com agilidade e qualidade, 

contribuindo para o alcance dos propósitos da área na qual está inserido.   

 

f. Curso de “Excel 2007 Básico” e “Excel 2007 Avançado” – cursos com duração de 16 

horas/aula e 20 horas/aula, respectivamente.  Esse curso capacitou 47 empregados, com 

maior concentração de participantes no curso avançado.  Foi dirigido para o 

desenvolvimento de conhecimentos que possibilitam maior segurança, rapidez e eficiência 

no Excel, a partir da compreensão dos conceitos associados à ferramenta e aos recursos. 

 

Ressaltamos também a realização de visitas técnicas, visando complementar e/ou reforçar os 

conhecimentos teóricos adquiridos pelos empregados, através de uma vivência prática. 
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2.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro  

 

2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa 
Quadro V - Identificação da Unidade Orçamentária (UO) responsável pela programação da EPE 

Denominação das Unidades Orçamentárias Có             código da UO C              código SIAFI da UGO 

Empresa de Pesquisa Energética 32314 325001 

 

2.4.1.1 Programação das Despesas Correntes 
Quadro VI- Programação de Despesas Correntes 

Origem dos Créditos Orçamentários 

1 – Pessoal e Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

L
O

A
 

Dotação proposta pela UO 43.226.149 53.501.699 - - 71.782.014 58.462.602 

PLOA 43.226.149 53.501.699 - - 71.782.014 58.462.602 

LOA 43.226.149 53.501.699 - - 61.179.660 58.462.602 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 1.400.000 1.700.100 - - 69.971 1.513.817 

Especiais 
Abertos 

      
Reabertos 

      

Extraordinários 
Abertos 

      
Reabertos 

      
Créditos Cancelados - -1.000.000 - - -1.764.971 -10.110.045 

Outras Operações 
      

Total 44.626.149 54.201.799 - - 59.484.660 49.866.374 

 Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 

 

2.4.1.2 Programação das Despesas de Capital 
Quadro VII - Programação de Despesas de Capital 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6- Outras Despesas de 

Capital 

Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO  2.800.000 3.403.355 - - - - 

PLOA  2.800.000 3.403.355 - - - - 

LOA  2.800.000 3.403.355 - - - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares             

Especiais 
Abertos             

Reabertos             

Extraordinários 
Abertos             

Reabertos             

Créditos Cancelados             

Outras Operações             

Total  2.800.000  3.403.355 - - - - 

 Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 
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2.4.1.3 Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência 

 
Quadro VIII - Quadro Resumo da Programação de Despesas 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 
9 – Reserva de 

Contingência 

Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 115.008.163 111.964.301 2.800.000 3.403.355 - - 

PLOA 115.008.163 111.964.301 2.800.000 3.403.355 - - 

LOA 104.405.809 111.964.301 2.800.000 3.403.355 10.188.782 - 

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares 1.469.971 3.213.917 - - 
  

Especiais 
Abertos 

      

Reabertos 
      

Extraordinário

s 

Abertos 
      

Reabertos 
      

Créditos Cancelados -1.764.971 -11.110.045 
    

Outras Operações       

Total 104.110.809 104.068.173 2.800.000 3.403.355 10.188.782 - 

 Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 

 

2.4.1.4 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 

 
Quadro IX - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 

Despesas Correntes 

Natureza da 

Movimentação de 

Crédito 

UG 

concedente 

ou 

recebedora 

Classificação da ação 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Interna 
Concedidos ----- ----- ----- ----- ----- 

Recebidos ----- ----- ----- ----- ----- 

Externa 
Concedidos 32202 32314.25.121.0276.4897 ----- ----- 8.610.500 

Recebidos ----- ----- ----- ----- ----- 

Despesas de Capital 

Natureza da 

Movimentação de 

Crédito 

UG 

concedente 

ou 

recebedora 

Classificação da ação 
4 - 

Investimentos 

5- Inversões 

Financeiras 

6 – Outras 

Despesas de 

Capital 

Interna 
Concedidos ----- ----- ----- ----- ----- 

Recebidos ----- ----- ----- ----- ----- 

Externa 
Concedidos ----- ----- ----- ----- ----- 

Recebidos ----- ----- ----- ----- ----- 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 

 

A respectiva Movimentação Orçamentária foi formalizada pelo Decreto do Presidente da República 

de 20 de Abril de 2010, publicado em DOU em 22 de Abril de 2010. 
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2.4.2 Execução Orçamentária da Despesa 

 

2.4.2.1 Execução Orçamentária de Créditos Originários da EPE 

 

2.4.2.1.1 Despesas por Modalidade de Contratação 
Quadro X - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da EPE - Valores em R$ 1,00 

 

Modalidade de Contratação  

Despesa Liquidada Despesa Paga 

Exercícios 

2009 2010 2009 2010 

Modalidade de Licitação 19.365.358 21.087.876 18.745.178 19.853.962 

Convite 196.440 97.539 150.900 93.463 

Tomada de Preços 203.563 2.232.220 109.531 2.090.259 

Concorrência 13.418.999 12.035.745 13.609.623 11.006.679 

Pregão  5.546.356 6.722.371 4.875.124 6.663.561 

Concurso   

 

    

Consulta   

 

    

Registro de Preços   

 

    

Contratações Diretas 5.617.509 7.137.048 5.589.486 6.986.862 

Dispensa 4.461.992 6.029.426 4.456.762 5.912.527 

Inexigibilidade 1.155.517 1.107.622 1.132.723 1.074.335 

Regime de Execução Especial 15.405 16.112 15.405 16.112 

Suprimento de Fundos 15.405 16.112 15.405 16.112 

Pagamento de Pessoal 37.962.602 47.889.914 36.836.366 46.289.173 

Pagamento em Folha 37.616.822 47.576.533 36.490.585 45.975.792 

Diárias 345.780 313.381 345.780 313.381 

Outros 5.827.492 8.453.961 5.497.955 7.404.744 

TOTAL 68.788.366 84.584.910 66.684.390 80.550.852 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 
Obs: Os valores de Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados não foram incluídos nesse 

detalhamento. 

 

Em 2010 dos processos de licitação conduzidos pela Empresa, 237 geraram efetivamente 

contratação, nas modalidades descritas no quadro abaixo:  
Tabela III – Quantitativo por Modalidade de Licitação 

Modalidade Quantidade 

Concorrência  2  

Convite  2  

Dispensa de licitação (exceto por valor)   10 

Dispensa por valor  173  

Inexigibilidade   16  

Pregão eletrônico  29  

Registro de Preços  3  

Tomada de Preços 2  

TOTAL 237  

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos/ Licitações e Contratos (LIC) 

Obs: Do total, 59 contratações referem-se à administração geral da Empresa, compreendendo 

serviços destinados à infraestrutura de funcionamento da EPE.  
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Quadro XI - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da EPE 

Grupos de 

Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 – Despesas 

de Pessoal 42.261.537 54.184.172 41.127.802 53.946.374 1.133.734 237.799 40.006.134 51.927.296 

Vencimentos 

e Vantagens 

Fixas - 

Pessoal Civil 28.520.419 35.326.162 28.520.419 35.326.162  ---  --- 28.150.752 34.524.405 

Obrigações 

Patronais 8.264.857 9.532.678 8.264.734 9.532.678 122 ---  7.512.733 8.733.694 

Outras 

Despesas 
Variáveis - 

Pessoal Civil 14.895 45.633 14.895 45.633 --- ---  14.895 45.633 

Contribuição 

a Entidades 

Fechadas de 

Previdência 647.565 4.200.100  --- 3.993.032 647.565 207.068 

 --- 

3.629.975 

 

Ressarcimento 

de Despesas 

de Pessoal 

Requisitado 4.300.000 3.191.947 3.813.953 3.161.216 ---  30.730 3.813.953 3.105.936 

Outros 

Elementos de 

Despesa 513.801 1.887.652 513.801 1.887.652 486.046 ---  513.801 1.887.652 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

0 0 0 0 0 0 0 0 

------ --- --- --- --- --- --- --- --- 

3- Outras 

Despesas 

Correntes 37.019.580 30.807.853 26.775.914 28.908.300 10.243.790 1.899.553 26.385.523 26.905.513 

Outros 

Benefícios 

Assistenciais 109.484 108.540 106.201 108.540 3.283  --- 106.201 108.540 

Diárias - Civil 365.000 455.981 345.780 313.381 19.219 142.600 345.780 313.381 

Material de 

Consumo 257.349 153.153 232.299 134.778 25.050 18.375 219.239 121.310 

Passagens e 

Despesas com 

Locomoção 1.333.079 1.455.139 921.716 1.293.150 411.362 161.989 907.861 1.258.810 

Serviços de 

Consultoria 23.800.564 15.005.007 14.900.576 14.352.561 8.899.988 652.446 14.647.395 13.176.059 

Outros 

Serviços de 

Terceiros - 

Pessoa Física 267.311 283.095 266.622 279.440 689 3.655 266.622 279.215 

Locação de 
Mão-de-Obra 1.798.874 1.639.300 1.526.655 1.452.691 272.219 186.609 1.497.753 1.452.691 
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Outros 

Serviços de 

Terceiros - 

Pessoa 

Jurídica 7.605.218 10.022.504 7.034.863 9.420.228 570.354 602.277 6.953.426 9.272.876 

Obrigações 

Tributárias e 

Contributiva 25.388 881.706 25.303 829.611 85 52.095 25.303 199.324 

Depósitos 
Compulsórios 10.862 14.951 10.862 14.951 --- --- 10.862 14.951 

Indenizações 

e Restituições 678.626 626.246 637.085 608.999 41.541 17.247 637.085 608.999 

Outros 

Elementos de 

Despesa 767.825 162.229 767.952 99.969 --- 62.260 767.996 99.357 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 

 

Quadro XII - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da EPE 

Grupos de Despesa 

Despesa 
Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

4 - Investimentos  2.814.790  1.730.236  1.084.554  1.718.043 

Material de consumo 916.053 ---   803.515 ---   112.538 ---   211.805 ---   

Outros serviços de terceiros 
PJ 98.532 1.281.575  ---  878.053 98.532 403.521  ---  871.036 

Equip.e material permanente 791.041 1.533.216 81.090 852.183 709.951 681.033 81.090 847.007 

5 - Inversões Financeiras 0 0 0 0  0 0  0  0 

------ --- ---  ---  --- --- ---  --- ---  

6 - Amortização da Dívida 0  0 0 0  0 0  0 0  

------ --- --- --- ------ --- --- --- --- 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 

 

2.4.2.2  Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela EPE por Movimentação 

 

2.4.2.2.1 Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação 

 

Não ocorreu no período. 

 

2.4.2.2.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por 

movimentação 

 

Não ocorreu no período. 

 

2.4.2.2.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por 

movimentação 

 

Não ocorreu no período. 
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2.4.3 Indicadores Institucionais  

 

A EPE passou para o Orçamento Fiscal em março de 2008. Naquela oportunidade foram 

utilizadas ações de programas originários do Ministério de Minas e Energia - MME. 

 

Embora a Empresa não conte com um sistema de avaliação estruturado, com indicadores 

capazes de avaliar as suas necessidades e nem tenha definido índices para aferição de seu 

desempenho institucional, a Administração tem se preocupado com essas questões. Nesse sentido se 

destaca a criação de Grupo de Trabalho cujo objetivo principal é a busca de estabelecimento de 

alguns indicadores. 

 

Fruto dessa ação se observa numa primeira tentativa, conforme itens destacados no presente 

Relatório de Gestão, no que se refere aos indicadores de Recursos Humanos. 

 

No exercício de 2010 a EPE realizou discussões internas para a implantação da sistemática 

de planejamento, demanda essa que se estende de longo prazo em vista das dificuldades inerentes 

ao próprio processo. Nessa linha fazemos referência ao necessário êxito da contratação do Projeto 

CEDOC, o que seria de fundamental importância, pois o mapeamento dos processos internos e 

conhecimento dos principais atributos facilitaria a identificação de indicadores de desempenho que 

sejam mais apropriados à realidade da EPE.  

 

Não obstante, o Grupo de Trabalho está trabalhando a formatação de uma proposta 

preliminar, pendente de fechamento, devido ao envolvimento da Empresa em constantes demandas 

técnicas com vistas ao desenvolvimento de estudos necessários à expansão da geração e transmissão 

de energia,  bem como,  a validação pelas áreas técnicas da aderência destas propostas.  

 

Em um primeiro momento pensou-se na concepção de uma metodologia de avaliação de 

desempenho da EPE adequando-se parâmetros conforme os conceitos adotados no documento 

“Técnicas de Auditoria – Indicadores de Desempenho e Mapa de Produtos”, elaborado e divulgado 

pelo TCU. Estaremos analisando a aplicação dessa metodologia, em paralelo com  as discussões do 

novo Plano Plurianual.  

 

Com a elaboração do Plano Plurianual 2012-2015 em curso nos Ministério do Planejamento 

e Ministério de Minas e Energia, serão estabelecidas mudanças importantes em relação às ações e 

atividades da EPE, em vista de estar sendo proposto um novo conjunto de Programas Temáticos, 

entre eles Energia Elétrica; Petróleo e Gás. Novos objetivos estão sendo determinados para que as 

metas desses Programas sejam atingidas. Os objetivos serão desmembrados em iniciativas, algumas 

das quais estarão sob a responsabilidade da EPE. 

 

Os indicadores acima elencados, os indicadores de Recursos Humanos já apontados neste 

relatório e os indicadores sobre gestão de compra, licitações e contratações que estão em processo 

de elaboração deverão ser objeto de apreciação, para que o Grupo de Trabalho possa avaliar se as 

dimensões de Eficiência e Eficácia  do conjunto destas propostas  se mostrem adequadas para medir 

o  desempenho da Instituição. 
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3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

 

3.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

 

Não ocorreu no período. A EPE não possui passivos decorrentes de insuficiência de créditos 

ou recursos. 

 

4. Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

 

4.1 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores 

 
Quadro XIII - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

acumulados 

Pagamentos 

acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2010 

2009 2.103.813,39 419,56 2.043.744,44 59.649,39 

2008 1.386.343,49  131.586,22  1.254.757,27 0,00  

...     

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

acumulados 

Pagamentos 

acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2010 

2009 12.298.548,54 7.937.189,53 4.202.550,51 158.808,50 

2008 2.384.434,81  1.127.894,42  1.215.940,39 40.600,00  

...     

Observações: 

 

Fonte: Superintendência de Recursos Financeiros 

 

4.2 Análise crítica sobre a gestão do pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores 

 

Em 2010 o pagamento de restos a pagar não resultou impactos negativos na gestão 

financeira da EPE, uma vez que, o fluxo financeiro do exercício foi ajustado com os pagamentos de 

empenhos dos anos anteriores. 

 

5. Informações sobre a composição de Recursos Humanos 

 

5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 

 
             Quadro XIV - Composição do Quadro de Recursos Humanos - Situação apurada em 31/12/2010 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

em 2010 

Egressos 

em 2010 Autorizada Efetiva 
Cargos Comissionados - LP  10 6 1 2 

Função Gratificada (concursado) 50 13  --- ---  

Requisitados 
301 

10 3 2 

Celetistas (PCS+QI) 245 19 34 

 Fonte: Superintendente Recursos Logísticos / Recursos Humanos  

 Notas:  

 1) os números acima não incluem os 5 diretores 

 2) não há quantitativo separado para requisitado 
         3) o quantitativo de 50 FGs está incluído no quantitativo de 301. Os empregados que assumem FG mantém seus cargos              

sendo contados no quantitativo de 301. 
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Quadro XV - Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária - Situação apurada em 31/12/2010 

Tipologias do Cargo 

Faixa Etária (anos) 

Até 30  De 31 a 40  De 41 a 50  De 51 a 60  
Acima de 

60  

Cargos Comissionados - LP 0 2 1 1 2 

Função Gratificada (concursado) 0 5 4 4 0 

Requisitados 0 3 1 6 0 

Celetistas (PCS+QI) 74 77 27 33 21 

Fonte: Superintendente Recursos Logísticos / Recursos Humanos  

Nota: os números acima não incluem os 5 diretores 

Quadro XVI - Composição do Quadro de Recursos Humanos por nível de escolaridade - Situação apurada em 

31/12/2010 

Tipologias do Cargo 
Formação 

Doutorado Mestrado PHD 
Pós 

Graduação 
Superior 

2º 

grau 

Total 

geral 

Cargos Comissionados - LP  --- 2 1 2 1 ---  6 

Função Gratificada (concursado) 5 5 ---   --- 3 ---  13 

Requisitados 1 3 1 2 3  --- 10 

Celetistas (PCS+QI) 11 31  --- 62 116 12 232 

Total geral 17 41 2 66 123 12 261 

Fonte: Superintendente Recursos Logísticos / Recursos Humanos  

Nota: os números acima não incluem os 5 diretores 

 

5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 

 

Não se aplica à natureza jurídica da EPE. Empresa sob o Regime da Consolidação da Leis 

Trabalhistas - CLT. 

 

5.3 Composição do Quadro de Estagiários 

 
Quadro XVII - Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de 

escolaridade 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custo do exercício 

(Valores em R$ 

1,00) 
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

Nível superior 13 14 17 12 R$ 146.324,63 

 Área Fim 9 8 8 5 R$ 79.335,74 

 Área Meio 4 6 9 7 R$ 66.988,89 

Nível Médio - - - - - 

 Área Fim - - - - - 

 Área Meio - - - - - 

Fonte: Superintendente Recursos Logísticos / Recursos Humanos  

Nota: Os valores especificados acima são referente ao contrato firmado com o agente integrador, onde estão incluídas as 
despesas de auxílio transporte e auxílio refeição. 
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5.4 Quadro de custos de recursos humanos 
Quadro XVIII - Quadro de custos de recursos humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010 - Valores em R$ 1,00                     

Tipologias 

/ 

Exercícios 

Vencimentos 

e vantagens 

fixas 

Despesas Variáveis 

Total Retribui

ções 

Gratifica 

ções 
Adicionais 

Indeniza

ções 

Benefícios 

Assistenciais 

e 

previdenciá 

rios 

Demais 

despesas 

variáveis 

Cargos comissionados- LP 

2008 470.853 0 0 0 0 0 0 470.853 

2009 1.387.757 0 0 0 0 0 0 1.387.757 

2010 2.089.734 0 0 0 0 0 0 2.089.734 

Função Gratificada (concursado) 

2008 2.106.953 0 0 0 0 0 0 2.106.953 

2009 1.810.996 0 0 0 0 0 0 1.810.996 

2010 2.306.965 0 0 0 0 0 0 2.306.965 

Requisitados 

2008 2.024.392 0 0 0 0 0 0 2.024.392 

2009 1.779.938 0 0 0 0 0 0 1.779.938 

2010 1.640.882 0 0 0 0 0 0 1.640.882 

Celetistas (PCS+QI) 

2008 24.941.573 0 0 0 0 0 0 24.941.573 

2009 23.411.900 0 0 0 0 0 0 23.411.900 

2010 29.511.504 0 0 0 0 0 0 29.511.504 

Fonte: Superintendente Recursos Logísticos / Recursos Humanos  

Cargos comissionados = só inclui celetista, os requisitados foram considerados na categoria de requisitados. Inclui o 

Diretor empregado. 

Função Gratificada = só incluem os concursados que exercem FG, os requisitados foram considerados na categoria de 

requisitados. 

Requisitados = inclui todos os requisitados (LP, FG e Diretor) 

Celetistas = inclui os concursados e quadro inicial 

O Presidente e Diretores estão incluídos nos valores acima. Os que são requisitados estão incluídos na linha de 

requisitados. 

O diretor não empregado está incluído na categoria Cargos Comissionados. 

 

5.5 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 
Quadro XIX - 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 das 

atividades 

contratadas 

Nível de Escolaridade 

exigido dos trabalhadores 

contratados 
Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2009 L O CT-EPE-

001/2009 

72.109.291/

0001-61 

02/02/09 (vide 

obs.) 

14 14 - - - - P 

Observação: CONTRATO VIGENTE. 

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/ Licitação e Contratos 
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Quadro XX - 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 

2006 1 O CT-EPE-

003/2006 

02.877.566/

0001-21 

07/02/06 (VIDE 

OBS2) 

- - - - 4 1 P 

2009 1,2,3,4 O CT-EPE-

001/2009 

72.109.291/

0001-61 

02/02/09 (VIDE 

OBS1) 

8 8 9 9 - - P 

2009 1 O CT-EPE-

009/2009 

00.869.125/

0001-52 

15/04/09 (VIDE 

OBS1) 

- - 4 4 - - A 

2009 7 O CT-EPE-

026/2009 

00.119.796/

0001-04 

24/09/09 23/12/

10 

- - 7 7 - - E 

2009 7 O CT-EPE-

028/2009 

00.119.796/

0001-04 

13/10/09 (VIDE 

OBS1) 

- - - - 6 6 P 

2010 7 O CT-EPE-

034/2010 

04.999.113/

0001-01 

27/12/10 (VIDE 

OBS1) 

- - 6 6 - - A 

Observação: 

OBS1: CONTRATO VIGENTE. 

 OBS2: CONTRATO ENCERRADO EM 06/02/11. 
 

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/ Licitação e Contratos 
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Quadro XXI - Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço com locação de mão de obra 

Identificação do 

Contrato 
Área Qtd. Unidade Administrativa  

CT-EPE-003/2006 1 1 Superintendência de Recursos Logísticos 

CT-EPE-001/2009 1,2,3,4 31 Superintendência de Recursos Logísticos 

CT-EPE-009/2009 1 4 Superintendência de Recursos Logísticos 

CT-EPE-026/2009 7 7 Superintendência de Recursos Logísticos 

CT-EPE-028/2009 7 6 Superintendência de Recursos Logísticos 

CT-EPE-034/2010 7 6 Superintendência de Recursos Logísticos 

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 

 

5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

 

 ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS OCUPACIONAIS 

 

Em 2010 ocorreu um acidente de trabalho (de percurso), e não houve empregados 

acometidos com doenças ocupacionais. 

 

 ROTATIVIDADE 

 

A taxa de rotatividade da força de trabalho é dada pela soma do número de admissões e 

desligamento de empregados, dividida por dois e dividida pelo número total de empregados. No ano 

de 2010, a taxa de rotatividade foi de 12,26%. 

 

 CAPACITAÇÃO 

 

Os principais indicadores de capacitação, resultantes das ações realizadas em 2010, são: 

 

 Investimento médio por empregado capacitado, para 273 empregados, igual a R$ 

1.829,26 - este número de 273 empregados inclui os que foram capacitados e desligados 

em 2010; 

 Número médio de participações por empregado, igual a 3,74; 

 Média de horas de capacitação por empregado, igual a 88,43 horas. 
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 DESEMPENHO FUNCIONAL 

 

O resultado da Avaliação de Desempenho, que no ano de 2010 foi considerado para fins de 

desenvolvimento na carreira (promoções), foi de 7,92, em uma escala de 1 a 10. 

 

 NÍVEIS SALARIAIS  

 

O Plano de Cargos e Salários da EPE contempla um Cargo de Nível Médio e três Cargos de 

Nível Superior. 

 

A matriz salarial do Cargo de Nível Médio possui 39 referências (níveis salariais). O 

incremento remuneratório entre cada nível é de 2,965%. 

 

A matriz 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 2010 houve uma demanda trabalhista contra a EPE. 

 

6. Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de 

parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou 

instrumentos congêneres, vigentes no exercício 

 

6.1 Transferências efetuadas no exercício  

 

Não ocorreu no período. 

 

6.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2010 

 

A EPE não firmou no exercício de 2010 nenhum instrumento de transferência de recursos. 

Não existiu no mencionado período, em aberto, nenhum Convênio ou modalidade de transferência 

voluntária. Todos os antigos Convênios com o MME foram finalizados, aprovados e registrados no 

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira, de acordo com o Ofício nº 32/2011 

DPE/SPE- MME. 

 

6.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três 

últimos exercícios 

 

A EPE não firmou nos exercícios de 2008, 2009 e 2010 nenhum instrumento de 

transferência de recursos. Não existiu no mencionado período, nenhum convênio ou modalidade de 

transferência voluntária. Constavam apenas saldos referentes a exercícios anteriores a 2008, que 

estavam sob análise de prestações de contas por parte do Ministério de Minas e Energia. Em 2010 

foram encerradas todas as análises que resultaram em aprovação das respectivas Prestações de 

Contas. 
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6.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no 

exercício de 2011 e seguintes 

 

Não ocorreu no período. Não existem instrumentos de transferência de recursos firmados. 

 

6.1.4 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios e contratos de repasse 

 

Não ocorreu no período. Não existem informações para o período de 2008 a 2010. Em 2010 

foram encerradas todas as análises que resultaram em aprovação das respectivas Prestações de 

Contas. 

 

6.1.5 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de 

repasse 

 

Não ocorreu no período. Em 31/12/2010 todas as prestações de contas referentes a 

exercícios anteriores a 2008 foram analisadas e aprovadas.  

 

6.2 Análise Crítica 

 

Todos os antigos Convênios com o MME foram finalizados, aprovados e registrados no 

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira, de acordo com o Ofício nº 32/2011 

DPE/SPE- MME. 

 

7. Declaração da área responsável sobre a disponibilização e atualização dos dados de SIASG 

e SICONV 

 

 Documento relativo à declaração de que as informações referentes aos contratos firmados 

estão disponíveis e atualizadas no sistema Integrado de administração de Serviços Gerais – SIASG 

encontra-se no anexo I. 

 

 Documento referente à declaração de que não foram firmados nem executados Convênios, 

Contratos de Repasse e Termos de Parceria no âmbito da EPE, necessitando de registro no Sistema 

de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria, encontra-se no anexo II. 

 

8. Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei n.° 8.730/93 

relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas 

 

 Documento referente à adequação entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas, 

encontra-se no anexo III. 

 

9. Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da EPE 

 

9.1  Estrutura de controles internos da EPE 

 

A informação está estruturada conforme o Quadro A.9.1 abaixo, que dispõe diversas afirmativas 

sobre os seguintes aspectos do sistema de controles internos da EPE: ambiente de controle, 

avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento.  
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Quadro XXII – Estrutura de controles internos da EPE 

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 
1. Os altos dirigentes da EPE percebem os controles internos como essenciais à 

consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 
  

 
 

X 
 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela EPE são percebidos por todos os 
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

 
 
 

X  
 

3. A comunicação dentro da EPE é adequada e eficiente.    X  
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.  X    
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 

documentos formais. 
 

 
X 

  
 

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 
servidores dos diversos níveis da estrutura da EPE na elaboração dos procedimentos, 
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

 
 

X 
  

 

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras 
das responsabilidades. 

   
 

X 
 

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da EPE. 
   

 
X 

 

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 
planejados pela EPE. 

  
 

X 
 

 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X     
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas 

da unidade. 
X     

12. É prática da unidade 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 

    

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

 
X 

    

14. 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. 

 
X 

    

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

 
X 

    

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos 
da unidade. 

 
X 

    

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para 
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

 
 
 

  X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade.  

 
 

X    

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 

riscos e alcançar os objetivos da EPE, claramente estabelecidas. 
 

X 
  

  

20. As atividades de controle adotadas pela EPE são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

 
X 

  
  

21. As atividades de controle adotadas pela EPE possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

  
 

X 
  

22. As atividades de controle adotadas pela EPE são abrangentes e razoáveis e estão 
diretamente relacionados com os objetivos de controle. 

  
 

X 
  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para EPE é devidamente identificada, documentada, 

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
  

 
 

X 
 

24. As informações consideradas relevantes pela EPE são dotadas de qualidade suficiente 
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

  
 

 
X 

 

25. A informação disponível à EPE é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.   
 

 
X 

 

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da EPE, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma 
eficaz. 

  
 

X 
 

 

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da EPE, em 
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

  
 

 
X 
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Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da EPE é constantemente monitorado para avaliar sua 

validade e qualidade ao longo do tempo. 
 

X 
   

 

29. O sistema de controle interno da EPE tem sido considerado adequado e efetivo pelas 

avaliações sofridas. 
 

X 
   

 

30. O sistema de controle interno da EPE tem contribuído para a melhoria de seu 

desempenho. 
 

 

 

 

 

 
X 

 

Considerações gerais: 

A EPE utiliza vários meios de divulgação e conscientização de seus colaboradores, tais como emails institucionais 

que são enviados a todos sempre que há assuntos relevantes e informes que ficam disponíveis também através da 

nossa Intranet que é acessada por todos os empregados da Empresa. 

 

Além disso, em relação a alguns assuntos importantes são feitas palestra e seminários de divulgação de normas como, 
por exemplo: Palestra de divulgação sobre a Política de Avaliação e Desempenho, Seminário Interno de Divulgação e 

Discussão da Norma de Administração e Fiscalização de Contratos e os seminários previstos para a divulgação da 

Política de Segurança da Informação. 

 

Não existe nenhum Manual ou Cartilha específico sobre a salvaguarda de documentos, porém todos os empregados 

novos participam de uma palestra de ambientação onde recebem orientações acerca de sua postura e em relação à 

segurança de informação no âmbito da EPE, incluindo os seguintes materiais: Manual dos Empregados; Palestra de 

Ambientação TIC; Política de Segurança da Informação e Comunicações; Princípios Básicos para a Gestão da 

Segurança da Informação e Comunicações; orientação quanto ao uso de senhas e acesso às instalações da Unidade; 

etc. 

 

A EPE possui uma Comissão de Ética formalmente nomeada, que formatou o Código de Ética da EPE, o qual se 
encontra em análise por parte da Consultoria Jurídica para posterior apresentação para aprovação da Diretoria 

Executiva da Empresa. 

 

A EPE não dispõe de Plano Institucional ou documento correlato que trate da avaliação de riscos. Não há previsão de 

elaboração de documento com conteúdo similar, em curto prazo. 

 

A EPE adota 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. 

 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 

contexto da EPE. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 

contexto da EPE, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na 

afirmativa no contexto da EPE. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 

contexto da EPE, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no 

contexto da EPE. 

Fonte: Auditoria Interna 
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10. Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição 

de bens, contratação de serviços ou obras, tendo como referência o Decreto nº 5.940/2006 e a 

Instrução Normativa nº 1/2010, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

10.1  Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis  

 
Quadro XXIII - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem 

em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 

matérias primas. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados? 

X    

 

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente 

adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior 

quantidade de conteúdo reciclável. 

X    

 

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por 

fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de 

limpeza biodegradáveis). 

X    

 

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência 

de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como 

critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem 

sido considerada nesses procedimentos? 

X    

 

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 

consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia? 

   X 

 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos 

adquiridos? 

X    

 

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 

poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? 

 X   

 

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios? 

X    

 

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens/produtos. 
   X 

 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 

 X   

 

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 
X    

 

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X    
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Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de 

proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus 

servidores. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X    

 

Considerações Gerais:  

A EPE incluiu no atual Edital de contratação de Serviços Gerais (PE.EPE.002/2011 – 

licitação em andamento) cláusulas sobre: 

- Descarte de materiais potencialmente poluidores (pilhas e baterias lâmpadas fluorescentes 

e frascos de aerossóis em geral); e 

- Adoção de boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição 

(Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; Substituição de 

substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; Racionalização/economia no 

consumo de energia e água; Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas 

práticas de redução de desperdícios/poluição; e Reciclagem/destinação adequada dos 

resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação).  

 

Em 2010, houve participação da EPE no Dia Nacional de Capacitação em Contratações 

Públicas Sustentáveis, patrocinado pelo MPOG. 

 

Quanto ao item 7 a EPE contratou locação de veículos tipo flex.  
 

Referente ao item 10 informamos que nos projetos de adequação de layout da EPE existe a 

preocupação com relação a redução do consumo de energia com a utilização de lâmpadas 

eficientes e luminárias reflexivas. 

 

Em relação ao item 11 destacamos que a EPE está instalada em um grande condomínio 

comercial cujas ações necessitam ser coordenadas pela administração do Condomínio. No 

momento o Condomínio está desenvolvendo um projeto separação de resíduos recicláveis 

para implantação em parceria com os condôminos. 
 

     

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do 

fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
integralmente aplicado no contexto da UJ. 

     

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos  
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11. Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal 

 
Tabela IV - Gastos com cartão de crédito corporativo 

Exercício 
Fatura Saque 

Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) 

2008 12 6.675,04 - - 

2009 34 15.405,29 - - 

2010 35 15.782,62 - - 

Limite utilização total da EPE: R$ 60.000,00 

Natureza dos gastos permitidos: aquisição de material de consumo, serviços de terceiros de pessoa 

jurídica 

Limites concedidos a cada portador mensal*: 

Portador Limite 

Jorge da Silva Henze R$ 1.000,00 

Edison de Miranda Gaudie Ley R$ 1.000,00 

Plínio de Almeida R$ 1.000,00 

Sérgio Lúcio Guimarães de Miranda R$ 1.000,00 

Fonte: Superintendência de Recursos Financeiros 

*Os limites concedidos não contemplam a modalidade Saque.  

 

No que concerne ao acréscimo da despesa relativa à utilização do Cartão de Crédito 

Corporativo de 2% (R$  377,33) comparativamente com o ocorrido em 2009, advém da  melhor 

adequação das despesas e da utilização do limite/mês dos portadores 

 

12. Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário da UJ classificado como “Bens de 

Uso Especial” de propriedade da União ou locado de terceiros 

 

12.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 

 

Não ocorreu no período. Em 2010, não houve bens imóveis sob a responsabilidade da UJ 

classificados como “Bens de Uso Especial” de propriedade da União ou locado de terceiros. 
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13. Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da EPE 

 

13.1 Gestão de Tecnologia da Informação (TI)  

 
Quadro XXIV – Gestão de TI da EPE 

Quesitos a serem avaliados 
Avaliação 

1 2 3 4 5 

Planejamento           

1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como 

um todo. 
X 

      

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. X 
  

    

3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. 
 

X 
 

 

  

Recursos Humanos de TI           

4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. Quadro próprio - 23 

Terceirizados - 4 

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. 
   

X 
 

Segurança da Informação 
     

6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente 

com segurança da informação.     
X 

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída 
mediante documento específico.     

X 

Desenvolvimento e Produção de Sistemas 
     

8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as 

necessidades da UJ.    
X 

 

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. 
  

X 
  

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade 
oferecidas aos seus clientes. 

X 
    

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. 
    

X 

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI           

12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao 

desenvolvimento interno da própria UJ. 0% 

12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da 
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.     

X 

13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de 

gestão de contratos de bens e serviços de TI.     
X 

14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos 

e serviços de TI terceirizados?   
X 

  

Considerações Gerais: 

Informações realizadas pela Gerência de TI e grupo de governança de TI. A terceirização de serviços (item 12) 

restringe-se ao Service Desk e, portanto, o item 14 não se aplica. 

LEGENDA 

Níveis de avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada 

ao contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao 
contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do 

fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao 

contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao 

contexto da UJ.      

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Tecnologia da informação e Comunicação 
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14. Informações sobre as Renúncias Tributárias sob a gestão da UJ, bem como sobre as 

fiscalizações realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil voltadas para a 

averiguação da regularidade das renúncias de receitas tributárias. 

 

Não se aplica à natureza jurídica da EPE. A EPE não possui receita de natureza tributária. 

 

15. Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em 

acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno que fiscaliza a 

unidade jurisdicionada ou as justificativas para o seu não cumprimento. 

 

15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício 

Quadro XXV - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

1 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.1 DE Ofício 477/2009-
TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Determinação à Empresa de Pesquisa Energética - EPE, que observe a disposição contida no item 7, do Anexo II da 

DN/TCU nº 93/2008, que trata do Demonstrativo do fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com 

recursos externos, ocorridos no ano e acumulados até o período em exame (item 5.1, fl. 216, vol. 1). 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 

Síntese da providência adotada:  

A EPE não se utiliza de financiamento externo para o desenvolvimento de quaisquer projetos ou programas, não se 

aplicando este item objeto do item 7, do Anexo II da DN/TCU nº 93/2008 (preenchimento de Demonstrativo do fluxo 

financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos). A determinação já vem sendo atendida, 

conforme se pode verificar na informação contida no Relatório de Gestão referente ao exercício de 2008 (item 7, página 

54 do Relatório) encaminhado ao Tribunal de Contas da União em 2009. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

2 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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 1.1.1.1 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: a Empresa deve aprimorar seu relatório de gestão, 
mais especificamente no que diz respeito ao item 4 – gestão de programas e ações, e ao item 5 – desempenho 

operacional. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

PR - Presidência 76610 

Síntese da providência adotada:  

Foi criado grupo de trabalho sob a coordenação da Presidência com participação das Assessorias das Diretorias, cujos 

resultados já foram apresentados na formatação do Relatório de Gestão referente à Prestação de Contas Anual da EPE 

correspondente ao exercício de 2008. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

3 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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 3.1.1.1 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: que a EPE promova a eliminação da prática de 

terceirização da execução de atividades atinentes ao quadro próprio. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

DE - Diretoria Executiva – DGC - Diretoria de Gestão 
Corporativa 

76610 

Síntese da providência adotada:  

Cargos de nível médio - substituição integral desde dezembro de 2007; Cargos de nível superior - restava pendente um 

posto na área de TI, cujo contrato foi encerrado em 06.02.2011. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

A substituição integral, por concursados, dos postos de serviços relacionados às atividades de licitações e contratos e de 

desenvolvimento de sistemas, já concluída, demonstra o esforço empreendido pela EPE para a rápida consolidação do 

seu quadro de pessoal próprio.  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

4 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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 3.1.1.2 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: solicitar ao DEST pronunciamento acerca da 
legalidade da permanência da contratação de pessoal por livre provimento. Para tanto, deve-se encaminhar dossiê 

contendo toda a documentação relevante acerca da matéria. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

DGC - Diretoria de Gestão Corporativa - 

Síntese da providência adotada:  

Foi encaminhado ao DEST o Ofício de nº 0272/EPE/2009, de 27/04/2009. O DEST emitiu Nota Técnica nº 

174/2009/CGS/SE/MP, de 13/05/2009, concluindo que a EPE demonstra empreender esforços no sentido da 

transição entre seus quadros; que a competência legal para estabelecer prazo para extinção de Cargo de Livre 

Provimento ou Comissionado em empresas estatais federais é do DEST, e que nada impede que se prorrogue, altere 

ou revogue, de forma circunstanciada e motivada, o prazo conferido à EPE; e ainda, que cabe à Empresa assegurar-

se do adequado provimento de seus empregos, posto que a gestão das mesmas é personificada na forma da Lei. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

5 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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 4.1.1.1 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: deverá constar dos editais a exigência da 
apresentação, pelos participantes do certame licitatório, de planilha detalhada dos custos. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 

Síntese da providência adotada:  

A EPE acatou a recomendação. Todos os seus editais solicitam planilhas de preços adequadas a cada situação. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

6 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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 4.1.1.2 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: quando da contratação de serviços terceirizados a 
Empresa deverá se abster de utilizar expressões que possam sugestionar o salário a constar das propostas apresentadas 

no certame licitatório. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 

Síntese da providência adotada:  

A EPE já atendia plenamente a esta recomendação. Até o exercício de 2010 não houve mais nenhuma licitação em 

desacordo com essa orientação. Não obstante essa determinação perdeu eficácia a partir da emissão do Acórdão nº 

2647-Plenário, de 12/11/2009 que complementou o de nº 614, de 10/04/2008, por meio do qual foi pacificado 

entendimento quanto à jurisprudência, que admite a fixação de salário para contratação de mão de obra. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

7 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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 4.1.1.3 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: que a EPE, em nenhuma hipótese, promova a 
terceirização de atividades cujas funções sejam atinentes ao quadro de efetivos. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

DE - Diretoria Executiva – DGC - Diretoria de Gestão 

Corporativa 

76610 

Síntese da providência adotada:  

A EPE mantinha contratado apenas um posto de serviços alocado na área de TI, com especialização não recrutada pelos 

concursos públicos já realizados, cujo contrato se encerrou em 06.02.2011. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

A necessidade de maturação do quadro de empregados e os procedimentos inerentes à discussão para revisão de um 

plano de cargos e salários afetaram a velocidade pretendida para a conclusão dessa providência. A substituição integral, 

por concursados, dos postos de serviços relacionados as atividades de licitações e contratos e de desenvolvimento de 

sistemas, já concluída, demonstra o esforço empreendido pela EPE para a rápida consolidação do seu quadro de pessoal 

próprio.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

 

EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

8 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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 4.2.1.1 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: a EPE deve aprimorar a instrução processual, 
fazendo constar nos processos, quando couber, as razões que motivaram a não execução do serviço contratado por meio 

de recursos humanos integrantes do quadro próprio. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 

Síntese da providência adotada:  

A instrução processual já incorpora a recomendação/determinação. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

9 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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 4.3.1.4 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação 01: Deverá ser revisto o procedimento adotado, 
deixando-se de considerar como despesa do convênio o valor do imposto de renda incidente sobre os rendimentos das 

aplicações financeiras. Portanto, quando da elaboração das prestações de contas deverão ser apropriados ao convênio 

os rendimentos, líquidos de impostos, das aplicações financeiras. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRF - Superintendência de Recursos Financeiros - 

Síntese da providência adotada:  

A EPE passou a adotar o procedimento conforme recomendado pela equipe da CGU. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

10 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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 4.3.1.4 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação 02: deverão ser revistas, individualmente, todas as 

prestações de contas, inclusive as parciais, que consideraram como despesa o referido imposto de renda. 
Concomitantemente, deverão ser reenviadas ao concedente, no caso o MME, todas as prestações de contas que tiveram, 

em função da adequação sugerida, alterações nos valores anteriormente apurados. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRF - Superintendência de Recursos Financeiros - 

Síntese da providência adotada:  

A EPE providenciou o ajuste de forma consolidada a partir das prestações de contas parciais do 3° quadrimestre de 

2007 (17 convênios). As prestações de contas parciais foram encaminhadas ao MME na forma estabelecida no 

convênio. O Ministério deliberou fazer análise, tão somente, das prestações de contas finais. Refutamos a proposta de 

revisão, de forma individual, de todas as prestações de contas parciais, uma vez que a proposta não trará benefício ao 

processo e ainda implicará custo operacional elevado. A análise da 1ª SECEX/TCU, conforme item 6.4 da instrução 

técnica que fundamentou o Acórdão nº. 3924/2009 reputou que as constatações elencadas, entre elas a constante do 

item 6.4.4, já haviam sido solucionadas em face das providências adotadas pela EPE. A Empresa emitiu o Ofício nº 

0861, de 02/10/2009 endereçado ao Sr. Secretário de Controle Externo da 1ª SECEX solicitando que fosse apreciado 

o nosso pleito no sentido de considerar a referida recomendação atendida, dispensando-se o envio de novas 

prestações ao MME, pelos motivos aqui expressos. Destaca-se que o mencionado Ofício foi encaminhado por cópia 

para a 9ª SECEX (RJ), por meio do Ofício nº 0864, de 02/10/2009, com vistas à sua anexação ao processo de Tomada 
de Contas da EPE referente ao exercício de 2008. Em 17/02/2011 foi encaminhado Despacho do Ministro Ubiratan 

Aguiar do TCU, por meio do Ofício nº 071/2011-TCU-SECEX-9, submetendo o processo para análise da 9ª SECEX.  

Antecipando providências a EPE encaminhou para à citada SECEX o Ofício nº 007/EPE/2011, de 03/03/2011, 

contendo cópias dos documentos que demonstram inexistir alterações de saldos em função dos ajustes consignados, 

bem como informando sobre a conclusão das aprovações de todas as Prestações de Contas dos Convênios. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

As providências, se adotadas nos exatos termos da recomendação da CGU, ou seja, de forma individualizada em cada 

uma das prestações de contas trimestrais dos 17 convênios firmados com o Ministério de Minas e Energia provocaria 

um esforço desnecessário que resultaria em demanda de grande período de tempo e recursos materiais e humanos, o que 

não traria efeito prático, pois se tratava apenas de ajustes formais. Assim a opção escolhida se mostrou econômica e 

operacionalmente mais positiva e redundou no mesmo efeito no que diz respeito à execução financeira e física dos 

convênios. 
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

11 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.3 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que, adote providências com vistas à realização de nova 

pesquisa de preços, quando as especificações do objeto a ser contratado forem alteradas, de sorte a obter estimativa mais 

adequada (item 6.7, fl.224, vol. 1). 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 

Síntese da providência adotada:  

A recomendação será devidamente observada nos casos futuros. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

 

 

EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

12 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.4 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que, proceda, nos próximos convênios, a uma elaboração mais 

sólida dos indicadores que balizarão as análises de eficácia, eficiência e efetividade do convênio, em observância às 

disposições contidas no art. 2º da IN/STN nº 01/97 (item 6.8, fl.224/225, vol. 1). 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 

Síntese da providência adotada:  

Houve a denúncia dos convênios e a devolução dos saldos. Novos convênios que eventualmente venham a ser firmados 

pela EPE irão buscar atender à recomendação da CGU e determinação do TCU. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

13 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.5 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que estabeleça nos editais de licitação, nas próximas 

contratações de serviços continuados, se a periodicidade dos reajustes terá como base a data-limite para apresentação da 

proposta ou a data do orçamento (item 2.1, fl. 230, vol. 1). 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 

Síntese da providência adotada:  

A EPE não mais realiza licitações que envolvam categorias funcionais diferentes. 

A EPE estabelece em seus editais, como regra geral, nos casos em que se aplique, cláusula de repactuação do contrato, 

determinando que a mesma será permitida desde que observado o interregno mínimo de um ano a contar da data do 

orçamento a que a proposta venha a se referir, exigindo que a mesma seja precedida de cálculo e demonstração analítica 
do aumento ou da redução dos custos, de acordo com a vigente Planilha de Composição de Custos e Formação de 

Preços, devendo, ainda, ser observada a adequação dos preços ao mercado, com correspondente comprovação 

documental. Caso esses custos refiram-se a salários, será utilizado como parâmetro para a repactuação o índice de 

variação dos salários apurados a partir de convenção ou acordo coletivo de trabalho firmado pelo Sindicato que 

represente a respectiva categoria. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

14 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.6 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que abstenha-se de conceder repactuações de contratos 

decorrentes de pleito salarial sem a observância da Súmula 374 do Tribunal Superior do Trabalho/TST, que reza que 

"empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens 

previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria" (item 

2.2, fls. 230/231, vol. 1). 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 

Síntese da providência adotada:  

A EPE realizou o aprimoramento dos seus editais com vistas a melhor definir as condições de elaboração das propostas 

para contratação de serviços continuados. A Empresa não mais realiza licitações que envolvam categorias funcionais 
diferentes. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

15 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.2.1 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

MME 2852 

Descrição da Deliberação:  

Determinação ao Ministério de Minas e Energia – MME, que adote providências imediatas com vistas a analisar todas 

as prestações de contas atinentes aos convênios celebrados com a EPE, para as quais não houve pronunciamento quanto 

à sua aprovação (item 6.9, fls. 225/226, vol. 1). 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

Subsecretaria de Planejamento Orçamento e 

Administração - MME 

8932 

Síntese da providência adotada:  

Providência sob a responsabilidade do MME. A EPE realizou o encaminhamento de todas as prestações de contas e vem 

atendendo a todas as solicitações de informações originadas do Ministério. Estágio atual: todos os Convênios tiveram 

suas Prestações de Contas aprovadas. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

Providências de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia. Não cabe ação da EPE. Todas as Prestações de 
Contas dos Convênios foram aprovadas. 

 

EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

16 017.309/2009-1   131/2010 –P 9.2.1 DE Ofício 32/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Tão logo esteja concluído, encaminhe ao TCU a avaliação dos custos ambientais decorrentes das condicionantes da 

Licença Prévia a ser emitida pelo IBAMA; 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

DEA – Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e 

Ambientais 

- 

Síntese da providência adotada:  

Conforme Ofício nº 0138/EPE/2010, de 02/03/2010 as Determinações e Recomendações constantes do Acórdão 

131/2010 nos termos da Nota Técnica EPE-DEE-RE-010/2010 e Nota Técnica DEA 01/2010; por meio do Ofício nº 

0156/EPE/2010 foi encaminhada a Nota Técnica EPE-DEE-IT-001/2010-r0 complementando as informações. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

17 017.309/2009-1   131/2010 –P 9.2.2 DE Ofício 32/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Para este leilão, proceda ao deflacionamento da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) em conjunto com o spread 

bancário adotado pela instituição financeira utilizada como benchmarking, que no caso é o BNDES 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

DEA – Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e 

Ambientais 

 

Síntese da providência adotada:  

Conforme Ofício nº 0138/EPE/2010, de 02/03/2010 as Determinações e Recomendações constantes do Acórdão 

131/2010 nos termos da Nota Técnica EPE-DEE-RE-010/2010 e Nota Técnica DEA 01/2010; por meio do Ofício nº 

0156/EPE/2010 foi encaminhada a Nota Técnica EPE-DEE-IT-001/2010-r0 complementando as informações. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

 

 

EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

18 017.309/2009-1   131/2010 –P 9.3.1 RE Ofício 32/2010-
TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Para este leilão, no cálculo do Custo de Capital de Terceiros pelo Método Capital Asset Princing Model - CAPM, 

desconsidere o Risco Cambial, tendo em vista que a fórmula utilizada no cálculo do CAPM da dívida já considera todo 

o risco soberano, que, por sua vez, embute o risco cambial.  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

DEA – Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e 

Ambientais e DEE – Diretoria de Estudos de Energia 

Elétrica 

 

Síntese da providência adotada:  

Conforme Ofício nº 0138/EPE/2010, de 02/03/2010 as Determinações e Recomendações constantes do Acórdão 

131/2010 foram atendidas. Vide os termos da Nota Técnica EPE-DEE-RE-010/2010 e Nota Técnica DEA 01/2010; por 

meio do Ofício nº 0156/EPE/2010 foi encaminhada a Nota Técnica EPE-DEE-IT-001/2010-r0 complementando as 

informações. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

 



 

80 

 

 

 

EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

19 017.309/2009-1   131/2010 –P 9.3.2 RE Ofício 32/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Para o cálculo do custo de capital próprio, exclua o prêmio de risco cambial, uma vez que a EPE fundamenta a sua 

avaliação em nota técnica da Agência empregada no Leilão ANEEL nº 003/2006, já desatualizada.  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

DEA – Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e 

Ambientais e DEE – Diretoria de Estudos de Energia 

Elétrica 

- 

Síntese da providência adotada:  

Conforme Ofício nº 0138/EPE/2010, de 02/03/2010 as Determinações e Recomendações constantes do Acórdão 

131/2010 foram atendidas nos termos da Nota Técnica EPE-DEE-RE-010/2010 e Nota Técnica DEA 01/2010; por meio 

do Ofício nº 0156/EPE/2010 foi encaminhada a Nota Técnica EPE-DEE-IT-001/2010-r0 complementando as 
informações. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

20 017.309/2009-1   131/2010 –P 9.3.3 RE Ofício 32/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Com vistas à mitigação das deficiências da assimetria de informações, com fundamento no inciso XI do art. 4º da Lei nº 

10.847/04, para os próximos leilões de energia de empreendimentos prioritários que estejam sendo elaborados por 

outros desenvolvedores, intensifique o acompanhamento concomitante da elaboração dos estudos de viabilidade. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

DEA – Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e 

Ambientais e DEE – Diretoria de Estudos de Energia 

Elétrica 

 

Síntese da providência adotada:  

Conforme Ofício nº 0138/EPE/2010, de 02/03/2010 as Determinações e Recomendações constantes do Acórdão 

131/2010 foram atendidas nos termos da Nota Técnica EPE-DEE-RE-010/2010 e Nota Técnica DEA 01/2010; por meio 
do Ofício nº 0156/EPE/2010 foi encaminhada a Nota Técnica EPE-DEE-IT-001/2010-r0 complementando as 

informações. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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PE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

21 017.309/2009-1   131/2010 –P 9.4.1 DE Ofício 32/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Para este leilão, no cálculo do Custo de Capital de Terceiros pelo Método Capital Asset Princing Model - CAPM, 

deflacione, em razão de a metodologia empregar dados em dólar da economia Norte Americana, os juros nominais pelo 

índice de inflação médio desse País, observado em período semelhante ao daquele empregado para a definição das 

outras variáveis utilizadas.  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

DEA – Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e 

Ambientais e DEE – Diretoria de Estudos de Energia 

Elétrica 

 

Síntese da providência adotada:  

Conforme Ofício nº 0138/EPE/2010, de 02/03/2010 as Determinações e Recomendações constantes do Acórdão 
131/2010 foram atendidas nos termos da Nota Técnica EPE-DEE-RE-010/2010 e Nota Técnica DEA 01/2010; por meio 

do Ofício nº 0156/EPE/2010 foi encaminhada a Nota Técnica EPE-DEE-IT-001/2010-r0 complementando as 

informações. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

22 017.309/2009-1   131/2010 –P 9.4.2 DE Ofício 32/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Para os próximos leilões e, se possível, para este, atualize a série histórica do prêmio de risco de crédito ou aprofunde a 

metodologia de determinação deste prêmio, tendo em vista recente classificação do Brasil no mercado externo como 

investment grade por diferentes agências internacionais de classificação de risco..  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

DEA – Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e 

Ambientais e DEE – Diretoria de Estudos de Energia 

Elétrica 

 

Síntese da providência adotada:  

Conforme Ofício nº 0138/EPE/2010, de 02/03/2010 as Determinações e Recomendações constantes do Acórdão 

131/2010 foram atendidas nos termos da Nota Técnica EPE-DEE-RE-010/2010 e Nota Técnica DEA 01/2010; por meio 
do Ofício nº 0156/EPE/2010 foi encaminhada a Nota Técnica EPE-DEE-IT-001/2010-r0 complementando as 

informações. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

23 017.309/2009-1   131/2010 –P 9.4.3 DE Ofício 32/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Para esta leilão, realize a atualização das alíquotas diferenciadas de impostos permitidas por regimes de incentivo, tal 

como o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI (Lei  nº 11.488, de 

15/06/2007) no orçamento da usina  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

DEA – Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e 

Ambientais e DEE – Diretoria de Estudos de Energia 

Elétrica 

 

Síntese da providência adotada:  

Conforme Ofício nº 0138/EPE/2010, de 02/03/2010 as Determinações e Recomendações constantes do Acórdão 

131/2010 foram atendidas nos termos da Nota Técnica EPE-DEE-RE-010/2010 e Nota Técnica DEA 01/2010; por meio 
do Ofício nº 0156/EPE/2010 foi encaminhada a Nota Técnica EPE-DEE-IT-001/2010-r0 complementando as 

informações. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

24 029.271/2009-5 

 

507/2010-P 1.5 DE Ofício 122/2010 

TCU/SECEX 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

 Determinado à EPE que, caso ainda haja interesse em dar continuidade à Concorrência, promova a alteração do 

respectivo edital de licitação, com a republicação do aviso do edital, noticiando as modificações efetuadas, com a 

reabertura do prazo inicial, em atenção ao § 4° do art. 21 da Lei n° 8666/1993, de modo a fazer constar como anexo o 

orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, (art. 40, § 2°, inc.II, da Lei nº 8666/93), e os 

critérios de aceitabilidade de preços unit. e total (art. 40, inc.X, da lei).. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão Corporativa  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Denúncia julgada improcedente. Processo estava suspenso e em processamento as alterações recomendadas; neste 

ínterim a SLTI do MP expediu a Instrução Normativa nº 4, de 12/11/2010, dispondo sobre o processo de contratação de 
Soluções de Tecnologia da Informação; o art. 5º, inc. I, da IN veda a contratação de mais de uma solução de tecnologia 

da informação em um único contrato. O CEDOC é um conjunto de soluções de TI associado a serviços de consultoria de 

desenvolvimento organizacional.  Assim, o processo licitatório foi cancelado e o projeto está sendo estudado para sua 

revisão visando adequá-lo à nova legislação. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

25 029.484/2009-4 

 

532/2010-1 1.5 DE Ofício 067/2010 

TCU/SECEX-9 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Determinação para que se abstenha de incluir exigências, em futuros atos convocatórios, para que as empresas licitantes 

apresentem declaração, emitida pelo fabricante do bem ou do serviço licitado, constando que o fornecedor (licitante) é 

revenda autorizada a fornecer tal objeto, uma vez que esse procedimento viola a Constituição Federal, art. 37, XXI, e o 

art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.º 8.666/93 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Gestão Corporativa - DGC  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Suspenso o processo e alterado o Edital, expurgando a mencionada exigência. Relançado o novo Edital: Processo de 

licitação nº PE-EPE-010/2010 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 

 

EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

26 015.075/2010-9  1397/2010-P 9.2 DE Ofício 292/2010 

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 
Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Determinação de que os estudos dos aproveitamentos hidrelétricos objeto de leilão sejam apresentados versão única com 

as últimas atualizações, sem incorporar adendos; 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

DEE – Diretoria de Estudos de Energia Elétrica  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Determinação acatada, sendo observada em leilões posteriores. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

27 015.075/2010-9  1397/2010-P 9.3 RE Ofício 292/2010 

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendação de que, tendo em consideração o disposto nos incisos V e VII do §2º do art. 6º do Estatuto Social da 

EPE, aprovado pelo Dec. nº 5.184/2004, proceda à otimização dos arranjos dos Estudos de Viabilidade Técnica e 

Econômica (EVTE) elaborados pelos desenvolvedores autorizados pela ANEEL para todos os certames de concessão de 

outorga de direito de uso para a geração de energia elétrica; 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

DEE – Diretoria de Estudos de Energia Elétrica  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Recomendação acatada, sendo observada em leilões posteriores. 

 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

28 021.247/2008-5   1196/2010 –P 9.1.1.1.1 

 

DE Ofício 255/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

MME / EPE 2852 / 76608 

Descrição da Deliberação:  

Que o MME em conjunto com a EPE Informe, considerando os resultados dos 4º, 5º, 6º e 7º Leilões de Energia Nova 

realizados em 2007 e 2008, se o Índice de Custo Benefício (ICB) ou outras variáveis utilizadas para parametrizar a 

expansão do sistema estão trazendo distorções para a matriz de geração elétrica em implantação quanto: 9.1.1.1.1 ao 

planejado no que tange aos parâmetros de ótimo econômico (menores custos para o Sistema) e de ótimo ambiental 

(incluindo análise acerca da sustentabilidade ambiental da expansão da participação de usinas termelétricas a óleo 

combustível) 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG 

Secretaria de Energia / DEE – 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica 

1919 

Síntese da providência adotada:  

A EPE em 11/08/2010 encaminhou informações ao MME para incorporação às suas respostas, o qual é o responsável 

pelo cumprimento da Determinação. Em resposta ao TCU o Ministério emitiu o Ofício nº 1384/2010-SE-MME, de 

28/09/2010 e a NOTA TÉCNICA Nº 1/2010-ASSEC/GM-MME, de 23.09.2010. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

29 021.247/2008-5   1196/2010 –P 9.1.1.1.2 

 

DE Ofício 255/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Que o MME em conjunto com a EPE Informe, considerando os resultados dos 4º, 5º, 6º e 7º Leilões de Energia Nova 

realizados em 2007 e 2008, se o Índice de Custo Benefício (ICB) ou outras variáveis utilizadas para parametrizar a 

expansão do sistema estão trazendo distorções para a matriz de geração elétrica em implantação quanto: 9.1.1.1.2  à 

diversificação da matriz (exploração das características de cada fonte) 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG 

Secretaria de Energia-MME / DEE – 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE 

1919 

Síntese da providência adotada:  

A EPE em 11/08/2010 encaminhou informações ao MME para incorporação às suas respostas, o qual é o responsável 

pelo cumprimento da Determinação. Em resposta ao TCU o Ministério emitiu o Ofício nº 1384/2010-SE-MME, de 
28/09/2010 e a NOTA TÉCNICA Nº 1/2010-ASSEC/GM-MME, de 23.09.2010. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

30 021.247/2008-5   1196/2010 –P 9.1.1.1.2 

 

DE Ofício 255/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Que o MME em conjunto com a EPE Informe, considerando os resultados dos 4º, 5º, 6º e 7º Leilões de Energia Nova 

realizados em 2007 e 2008, se o Índice de Custo Benefício (ICB) ou outras variáveis utilizadas para parametrizar a 

expansão do sistema estão trazendo distorções para a matriz de geração elétrica em implantação quanto: 9.1.1.1.3 ao 

ótimo de segurança energética (aptidão das usinas termelétricas a óleo combustível para geração de energia no LP, 

considerando a logística para eventual suprimento em larga escala e a compatibilidade do custo de geração com a 

modicidade tarifária). 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

Secretaria de Energia-MME / DEE – 
Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE 

1919 

Síntese da providência adotada:  

A EPE em 11/08/2010 encaminhou informações ao MME para incorporação às suas respostas, o qual é o responsável 

pelo cumprimento da Determinação. Em resposta ao TCU o Ministério emitiu o Ofício nº 1384/2010-SE-MME, de 

28/09/2010 e a NOTA TÉCNICA Nº 1/2010-ASSEC/GM-MME, de 23.09.2010. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
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Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

31 021.247/2008-5   1196/2010 –P 9.1.1.2 

 

DE Ofício 255/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

Que o MME com a EPE e a ANEEL Informe, se o custo da energia de reserva, nos patamares atingidos nos últimos 

leilões, são compatíveis com a segurança que proporcionam ao sistema interligado, bem como se tais custos são 

isonomicamente arcados por todos os agentes, incluídos consumidores livres e cativos, que se beneficiam dessa 

segurança;     

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG 

Secretaria de Energia-MME / DEE – 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE 

1919 

Síntese da providência adotada:  

A EPE em 11/08/2010 encaminhou informações ao MME para incorporação às suas respostas, o qual é o responsável 

pelo cumprimento da Determinação. Em resposta ao TCU o Ministério emitiu o Ofício nº 1384/2010-SE-MME, de 
28/09/2010 e a NOTA TÉCNICA Nº 1/2010-ASSEC/GM-MME, de 23.09.2010. 

Síntese dos resultados obtidos  

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

 

 

EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

32 021.247/2008-5 1196/2010-P 9.1.3 DE Ofício 255/2010 

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Determinação à EPE para que esta informe ao TCU, no prazo de 90 dias, as ações e respectivos cronogramas relativos à 

implantação de sistema informatizado apto a gerenciar dados de usinas geradoras de energia, utilizados pelos diversos 

entes estatais nos processos de planejamento, gestão e operação do setor elétrico; 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A determinação atendida por meio do Ofício nº 1040/EPE/2010 de 13/09/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

33 021.247/2008-5 1196/2010-P 9.2.1.3 RE Ofício 255/2010-

TCU/SEFID-1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendação para que o MME com a EPE publiquem os planos decenais de expansão tempestivamente no início do 

seu período de vigência. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria de Energia-MME / DEE – 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE 

1919 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A EPE em 11/08/2010 encaminhou informações ao MME para incorporação às suas respostas, o qual é o responsável 

pelo cumprimento da Determinação. Em resposta ao TCU o Ministério emitiu o Ofício nº 1384/2010-SE-MME, de 

28/09/2010 e a NOTA TÉCNICA Nº 1/2010-ASSEC/GM-MME, de 23.09.2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 

 

EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

34 021.247/2008-5 1196/2010-P 9.2.1.5 RE Ofício 255/2010-
TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendação de que o MME com a EPE, considerando a necessidade de otimização do potencial hidrelétrico, bem 

como o cenário de vencimento das concessões, desde já, elaborem estudos mais consistentes, que possam estimular 

novos investimentos em repotenciação e modernização em hidrelétricas, inclusive argumentando sobre as vantagens 

ambientais em relação à implantação de novos empreendimentos. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Secretaria de Energia-MME / DEE – 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE 

1919 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A EPE em 11/08/2010 encaminhou informações ao MME para incorporação às suas respostas, o qual é o responsável 

pelo cumprimento da Determinação. Em resposta ao TCU o Ministério emitiu o Ofício nº 1384/2010-SE-MME, de 

28/09/2010 e a NOTA TÉCNICA Nº 1/2010-ASSEC/GM-MME, de 23.09.2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 

 



 

93 

 

 

 

EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

35 021.247/2008-5 1196/2010-P 9.2.2.1 RE Ofício 255/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendação de que a EPE avalie os indícios de aumento de vazões em bacias hidrográficas de grande potencial de 

geração de energia, como é o caso da bacia do rio Paraná, e analise a conveniência de inaugurar novas linhas de 

pesquisas visando à aplicação dos resultados das mudanças climáticas em possíveis ações de repotenciação e 

modernização de usinas hidrelétricas; 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE - 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A determinação foi atendida por meio do Ofício nº 1040/EPE/2010 de 13/09/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 

 

EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

36 021.247/2008-5 1196/2010-P 9.2.2.2 RE Ofício 255/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 
Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendação de que a EPE nas novas simulações para cálculo dos benefícios de repotenciação e modernização de 

usinas hidrelétricas, ratifique ou reveja o rendimento máximo teórico para o conjunto turbina-gerador, de forma a 

justificar o índice adotado ou torná-lo mais próximo à realidade da evolução tecnológica. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A determinação foi atendida por meio do Ofício nº 1040/EPE/2010 de 13/09/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

37 021.247/2008-5 1196/2010-P 9.2.2.3 RE Ofício 255/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendação de que a EPE em articulação com o IBAMA desenvolva metodologia para quantificar comparativamente 

os custos e os benefícios econômicos e ambientais de ações de repotenciação e modernização de hidrelétricas existentes 

e do porte ótimo dos reservatórios em hidrelétricas a serem construídas; 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

DEA – Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e 

Ambientais 

 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A determinação atendida por meio do Ofício nº 1040/EPE/2010 de 13/09/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

 

 

EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

38 021.247/2008-5 1196/2010-P 9.2.2.4 RE Ofício 255/2010-

TCU/SEFID 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 
Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendação de que a EPE elabore e encaminhe ao Tribunal, no prazo de 90 dias, estudos que determinem os níveis 

ótimos de margem entre capacidade de geração assegurada, capacidade de geração média e demanda (carga), em relação 

ao custo de manutenção dessas margens 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A determinação foi atendida por meio do Ofício nº 1040/EPE/2010 de 13/09/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

39 026.091/2010-0 3036/2010-PL 9.1 RE Ofício 558/2010-

TCU/SEFID-1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendar à EPE e à ANEEL a reavaliação dos Orçamentos Padrão Eletrobrás, ajustando os Preços de Referência dos 

empreendimentos de Teles Pires e Sinop, 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A EPE encaminhou o Ofício nº 1347/EPE/2010 de 10/12/2010, apresentando as razões pelas quais considera não ser 

necessário o ajuste dos Preços de Referência nos termos recomendados, por entender que os mesmos estão adequados 

para o sucesso competitivo do leilão, vez que estabelecem subsídios ao apropriado preço teto do certame, não visando 
antecipar o preço final do leilão. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Considerações apresentadas por meio do Ofício nº 1.347/EPE/2010 de 10/12/2010. 

 

EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

40 026.091/2010-0 3036/2010-PL 9.1.1 RE Ofício 558/2010-

TCU/SEFID-1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendar para a UHE Sinop, a revisão do preço dos serviços de Aterro Compactado, tomando por base as distâncias 

de transporte e os valores referenciais informados no relatório que fundamenta esta deliberação.  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE - 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A EPE encaminhou o Ofício nº 1347/EPE/2010 de 10/12/2010, apresentando as razões pelas quais considera não ser 

necessário o ajuste proposto, por entender que os preços estão adequados frente às premissas que se apresentam. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Considerações apresentadas por meio do Ofício nº 1.347/EPE/2010, de 10/12/2010. 
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EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

41 026.091/2010-0 3036/2010-PL 9.1.2 RE Ofício 558/2010-

TCU/SEFID-1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendar para a UHE Teles Pires, a revisão dos preços dos equipamentos principais (turbinas, geradores, 

equipamentos elétricos e equipamentos diversos), de forma a adequá-los à relação preço/potência instalada média 

praticada nos empreendimentos de concepção e localização similares, conforme demonstrado e calculado no referido 

relatório. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A EPE encaminhou o Ofício nº 1347/EPE/2010 de 10/12/2010, apresentando as razões pelas quais considera não ser 

necessário o ajuste proposto, por entender que os preços estão adequados frente às premissas que se apresentam. Foi 

apresentada tabela com a comparação dos preços praticados que demonstram que os valores considerados pela EPE são 
menores do que as médias praticadas por empreendimentos de grande porte licitados recentemente. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Considerações apresentadas por meio do Ofício nº 1.347/EPE/2010, de 10/12/2010. 

 

EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

42 026.091/2010-0 3036/2010-PL 9.1.3 RE Ofício 558/2010-

TCU/SEFID-1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendar para as UHEs Teles Pires e Sinop, a exclusão ou redução do percentual de 8% previsto a título de 

"Eventuais", aplicado sobre o valor total das contas. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

A EPE encaminhou o Ofício nº 1347/EPE/2010 de 10/12/2010, apresentando as razões pelas quais considera não ser 

recomendável a exclusão nos termos propostos, por entender que as incertezas de que trata o mencionado item  se 

referem basicamente ao surgimento de atividades não previsíveis na fase dos estudos de viabilidade, ocorrência que 

independe da dimensão do empreendimento, além de que o percentual apresentado ser admitido em conformidade com  

as  “Instruções para Estudos de Viabilidade de Aproveitamentos Hidrelétricos” publicadas  pela Eletrobrás. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Considerações apresentadas por meio do Ofício nº 1.347/EPE/2010, de 10/12/2010. 
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EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

43 026.091/2010-0 3036/2010-PL 9.3 RE Ofício 558/2010-

TCU/SEFID-1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendar aprovar os estudos de viabilidade dos empreendimentos hidrelétricos de Teles Pires, Sinop, Estreito, 

Cachoeira e Ribeiro Gonçalves, considerando os preços de referência, sem prejuízo de reavaliação pela EPE desses 

preços com base nas recomendações constantes do item 9.1  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Considerações apresentadas por meio do Ofício nº 1.347/EPE/2010, de 10/12/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Este item trata da aprovação dos estudos e as considerações quanto às reavaliações constam no Ofício 1.347/EPE/2010, 

de 10/12/2010. 

 

EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

44 026.091/2010-0 3036/2010-PL 9.3.1 RE Ofício 558/2010-

TCU/SEFID-1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 
Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendar aprovar os estudos de viabilidade dos empreendimentos hidrelétricos de Teles Pires, Sinop, Estreito, 

Cachoeira e Ribeiro Gonçalves, considerando o preço de referência para Teles Pires - R$ 87,00/MWh (R$ 78,00/MWh, 

sem prejuízo de reavaliação pela EPE desses preços com base nas recomendações constantes do item 9.1). 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Considerações apresentadas por meio do Ofício nº 1.347/EPE/2010, de 10/12/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Este item trata da aprovação dos estudos e as considerações quanto às reavaliações constam no Ofício 1.347/EPE/2010, 

de 10/12/2010. 
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EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

45 026.091/2010-0 3036/2010-PL 9.3.2 RE Ofício 558/2010-

TCU/SEFID-1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendar aprovar os estudos de viabilidade dos empreendimentos hidrelétricos de Teles Pires, Sinop, Estreito, 

Cachoeira e Ribeiro Gonçalves, considerando o preço de referência para Sinop de R$ 125,00/MWh (R$ 120,00/MWh, 

sem prejuízo de reavaliação pela EPE desses preços com base nas recomendações constantes do item 9.1). 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Considerações apresentadas por meio do Ofício nº 1.347/EPE/2010, de 10/12/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Este item trata da aprovação dos estudos e as considerações quanto às reavaliações constam no Ofício 1.347/EPE/2010, 

de 10/12/2010. 

 

EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

46 026.091/2010-0 3036/2010-PL 9.3.3 RE Ofício 558/2010-

TCU/SEFID-1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 
Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendar aprovar os estudos de viabilidade dos empreendimentos hidrelétricos de Teles Pires, Sinop, Estreito, 

Cachoeira e Ribeiro Gonçalves, considerando o preço de referência para Estreito de R$ 131,47/MWh, sem prejuízo de 

reavaliação pela EPE desses preços com base nas recomendações constantes do item 9.1). 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Considerações apresentadas por meio do Ofício nº 1.347/EPE/2010, de 10/12/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Este item trata da aprovação dos estudos e as considerações quanto às reavaliações constam no Ofício 1.347/EPE/2010, 

de 10/12/2010. 
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EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

47 026.091/2010-0 3036/2010-PL 9.3.4 RE Ofício 558/2010-

TCU/SEFID-1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendar aprovar os estudos de viabilidade dos empreendimentos hidrelétricos de Teles Pires, Sinop, Estreito, 

Cachoeira e Ribeiro Gonçalves, considerando o preço de referência para Cachoeira - R$ 110,45/MWh, sem prejuízo de 

reavaliação pela EPE desses preços com base nas recomendações constantes do item 9.1). 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Considerações apresentadas por meio do Ofício nº 1.347/EPE/2010, de 10/12/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Este item trata da aprovação dos estudos e as considerações quanto às reavaliações constam no Ofício 1.347/EPE/2010, 

de 10/12/2010. 

 

EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

48 026.091/2010-0 3036/2010-PL 9.3.5 RE Ofício 558/2010-

TCU/SEFID-1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendar aprovar os estudos de viabilidade dos empreendimentos hidrelétricos de Teles Pires, Sinop, Estreito, 

Cachoeira e Ribeiro Gonçalves, considerando o preço de referência para Ribeiro Gonçalves - R$ 86,42/MWh;, sem 

prejuízo de reavaliação pela EPE desses preços com base nas recomendações constantes do item 9.1. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Considerações apresentadas por meio do Ofício nº 1.347/EPE/2010, de 10/12/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Este item trata da aprovação dos estudos e as considerações quanto às reavaliações constam no Ofício 1.347/EPE/2010, 

de 10/12/2010. 
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EPE 

Denominação completa: Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 

Expedida 

49 026.091/2010-0 3036/2010-PL 9.4 RE Ofício 558/2010-

TCU/SEFID-1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação 

Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Deliberação: 

Recomendar o alerta a EPE, a ANEEL e ao MME de que quaisquer alterações nos valores constantes dos estudos de 

viabilidade entregues ao TCU importarão na necessidade de devida readequação dos cálculos dos Preços de Referência 

e envio imediato a esta Corte de Contas dos novos parâmetros que fundamentam referidos cálculos. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica - EPE  

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Considerações apresentadas por meio do Ofício nº 1.347/EPE/2010, de 10/12/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 

Vide Ofício 1.347/EPE/2010, de 10/12/2010. 

Fonte: Auditoria Interna 
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15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 

 
Quadro XXVI - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício 

EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

1 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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 1.1.2.1 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: a EPE deverá implementar sistemática de 
planejamento que contemple, entre outras ações, a definição dos indicadores de gestão que proporcionem a aferição de 

seu desempenho operacional sob a ótica da efetividade, eficiência e eficácia. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

PR - Presidência 76610 

Justificativa para o seu não cumprimento:   

Foi criado grupo de trabalho sob a coordenação da Presidência com participação das Assessorias das Diretorias. Os 

primeiros resultados originaram a formatação do Relatório de Gestão referente à Prestação de Contas Anual da EPE 

correspondente ao exercício de 2008. Uma proposta preliminar do Planejamento Estratégico foi formatada e deverá ser 

avaliada pelo Grupo de Trabalho e apresentada à Diretoria para análise da pertinência de sua implementação. A 

implantação da sistemática de planejamento demanda longo prazo em razão das discussões que são necessárias. 

A EPE passou para o Orçamento Fiscal em março de 2008, naquela oportunidade foram utilizadas ações de programas 

originários do MME. Com a elaboração do Plano Plurianual para o período de 2012-2015 está sendo proposto um novo 

conjunto de Programas Temáticos e novos objetivos, iniciativas, metas e indicadores. Somente após o estabelecimento 

desses objetivos e iniciativas poderão ser criados indicadores para medição e acompanhamento da realização das  metas.  

Os indicadores acima elencados, os indicadores de Recursos Humanos já apontados neste relatório e os indicadores 

sobre gestão de compra, licitações e contratações que estão em processo de elaboração deverão ser objeto de apreciação 
pela Diretoria no segundo semestre de 2011, para acompanhamento pelos próximos 4 anos. 
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

A implantação da sistemática de planejamento demanda longo prazo de discussões internas e depende 

fundamentalmente do êxito da contratação do Projeto CEDOC, pois o mapeamento dos processos internos e 

conhecimento dos principais atributos facilitará a identificação de indicadores de desempenho que sejam mais 

apropriados à realidade da EPE, entre outros.  

Não obstante a formatação de proposta preliminar, o envolvimento da Empresa em constantes demandas técnicas no 

âmbito do Governo com vistas ao desenvolvimento de estudos necessários ao planejamento energético, bem como à 

expansão da geração e transmissão de energia têm dificultado o cumprimento desta recomendação da CGU. 

Está em elaboração o novo Plano Plurianual (2012-2015) e a proposição de um conjunto de Programas Temáticos, entre 

eles Energia Elétrica; Petróleo e Gás. 

O Ministério de Minas e Energia em conjunto com o Ministério do planejamento estão estabelecendo objetivos para que 

as metas desses programas possam ser atingidas. 

Os objetivos serão desmembrados em iniciativas, algumas das quais estarão sob a responsabilidade da EPE. 
Após o estabelecimento desses objetivos e iniciativas, poderão ser criados indicadores para medição e acompanhamento 

da realização das metas. Esses indicadores serão para o período 2012-2015, podendo ser criadas metas anuais. 

As iniciativas do Plano Plurianual corresponderão às ações programáticas do Orçamento Anual. 

 

EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

2 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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 3.1.1.3 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: elaborar cronograma que, considerando a estrutura 

de cargos da EPE, identifique as ações a serem implementadas com vista a substituição dos empregados contratados por 
livre provimento, hoje exercendo funções comissionadas do quadro permanente da EPE, por concursados. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

PR – Presidência – DE - Diretoria Executiva 76610 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

A partir do recebimento do Ofício nº 477/2009-TCU/SECEX-1 de 31/07/2009, que encaminhou cópia do Acórdão 

3.924/2009, com a anexa “Proposta de Mérito” que apresenta a análise das recomendações da CGU e das providências 

adotadas pela EPE, em especial o item 6.3 (Fls. 217 do processo TC-017509/2008-4) a EPE vem discutindo estratégias 

com vistas a formalizar uma agenda de intenções conforme proposto pelo Analista de Controle Externo da 3ª DT – 1ª 

SECEX. A Diretoria da EPE submeteu ao Ministério de Minas e Energia e ao Departamento de Coordenação e 

Governança das Empresas Estatais- DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um conjunto de 

medidas que visam assegurar a manutenção dos postos de gerência por profissionais experientes e que atendam o 

requisito fundamental da confiança da gestão da Empresa, bem como permitir a extinção gradual do Quadro Inicial de 

empregados, sem que haja solução de continuidade ao cumprimento da missão da EPE. Essas propostas foram 

aprovadas pelo MME e pelo DEST/MPOG. Entre as medidas aprovadas, está o estabelecimento de um cronograma para 

a extinção dos cargos integrantes do Quadro Inicial até o final de 2014, sendo vedada a admissão de novos empregados 
neste quadro. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

As reiteradas justificativas apresentadas pela EPE para a sua dificuldade em proceder à extinção do Quadro Inicial, 

persistem. Entretanto, o estabelecimento de um cronograma de extinção desses cargos e a aprovação do conjunto de 

medidas proposto pela Empresa, deverão assegurar melhores condições para a continuidade de suas ações 

governamentais. 
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

3 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

A normatização da matéria, o aperfeiçoamento do tratamento da documentação, o mapeamento de processos e a 

elaboração de sistema normativo, que institucionalizarão os procedimentos internos, inclusive a instrução processual são 

objeto da contratação de serviços especializados para gestão de documentos e da informação de forma integrada 

(CEDOC). Edital de licitação (Técnica e Preço) foi publicado em 30/12/08. Apenas um Consórcio entregou proposta 

considerada imprópria e a licitação declarada fracassada. O processo foi reavaliado e lançado novo Edital (24/08/2009), 

o qual foi suspenso devido à solicitação de análise requerida por motivo de denúncia apresentada à Presidência da EPE. 

A AIN/EPE efetuou análises, concluindo pela improcedência da denúncia e recomendou melhorias, inclusive a 

atualização do orçamento do projeto. Ao mesmo tempo o TCU recebeu estas denúncias e efetuou diligências, 

concluindo pela sua improcedência (Acórdão 507/2010) e determinando a inclusão de planilhas de quantitativos e 

preços unitários, bem como os critérios de aceitabilidade de preços unitários.  As alterações propostas, tanto pela 

auditoria interna, quanto pelo TCU estavam em processamento levando em conta as mudanças na legislação 

introduzidas pelo Decreto nº 7.174 de maio de 2010; neste ínterim a SLTI do MP expediu a Instrução Normativa nº 4, 
de 12/11/2010, dispondo sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação; o art. 5º, inc. I, da 

IN veda a contratação de mais de uma solução de tecnologia da informação em um único contrato. O CEDOC é um 

conjunto de soluções de TI associado a serviços de consultoria de desenvolvimento organizacional.  Assim, o processo 

licitatório foi cancelado e o projeto está sendo estudado para sua revisão visando adequá-lo à nova legislação.   

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

Diversos fatores impactaram a adoção de providências para atendimento à recomendação da CGU, tais como: diversos 

pedidos de esclarecimentos provocando dois adiamentos de prazo de entrega de propostas; licitação fracassada devido a 

erros na proposta de único licitante; revisão de cronograma, orçamento e detalhamento técnico do serviço; relançamento 

de Edital; realização de auditoria interna para apuração de denúncia apresentada  para a Presidência da EPE; remessa de 

informações ao Tribunal de Contas da União; revisão de procedimentos e revisão de Edital atendendo recomendações da 

Auditoria Interna e determinação do Tribunal de Contas da União. 

 



 

104 

 

 

 

EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

4 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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 apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

Está no bojo da contratação do CEDOC em andamento, conforme a informação ref. item 4.2.1.2. do Rel. da CGU, 
acima detalhado. Adicionalmente, foi implantada a Norma de Administração e Fiscalização de Contratos aprovada pela 

Diretoria em 13/04/09. Foi promovido, amplo programa de capacitação, envolvendo seminários internos e "in company" 

e cursos externos. Quanto à contratação do CEDOC, ver item anterior. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

Vide informações ref. item 4.2.1.2. do Rel. da CGU, acima detalhado. 

 

EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  

5 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 

Descrição da Deliberação:  

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 apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

Também está no bojo da contratação do CEDOC em andamento, conforme informações ref. item 4.2.1.2. do Rel. da 
CGU, acima detalhado. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

Vide informações ref. item 4.2.1.2. do Rel. da CGU, acima detalhado. 

Fonte: Auditoria Interna 
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15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício 

 
Quadro XXVII - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 00190.027323/2010-31 2.1.1.1 
Ofício 35955/2010 

DIENE/DI/SFC/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Nas futuras contratações de escritórios advocatícios justifique o preço a ser pago adequadamente. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CONJUR - 

Síntese da providência adotada:  

Em relação aos mencionados apontamentos e recomendações, a Consultoria Jurídica da EPE emitiu Nota Técnica em 

30/11/2010, por meio da qual apresentou manifestação sobre os pontos levantados e relatados nos documentos 

encaminhados pela DI/SFC/CGU, concluindo pela adoção no âmbito da EPE dos procedimentos em acordo com os 

requisitos e recomendações sugeridas. Referida manifestação foi encaminhada para a Diretoria de Auditoria da Área 

de Infraestrutura da Secretaria Federal de Controle Interno/CGU/PR por meio do Ofício nº 015/AIN-EPE/2010 de 

15/12/2010, e para a Chefia da Controladoria-Regional da União no Estado do Rio de Janeiro por meio do Ofício nº 

016/AIN-EPE/2010 de mesma data. 

Síntese dos resultados obtidos 

Continuidade de melhoria dos processos 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 
Nota Técnica 2274/2010/ 

DIENE/DI/SFC/CGU-PR 
29. a) 

Ofício 35955/2010 

DIENE/DI/SFC/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Não efetive contratações por inexigibilidade de licitação para serviços jurídicos que não apresentem presença do 

requisito da singularidade exigido no art. 25, II da Lei nº 8.666/93. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CONJUR - 

Síntese da providência adotada:  

Em relação aos mencionados apontamentos e recomendações, a Consultoria Jurídica da EPE emitiu Nota Técnica em 

30/11/2010, por meio da qual apresentou manifestação sobre os pontos levantados e relatados nos documentos 

encaminhados pela DI/SFC/CGU, concluindo pela adoção no âmbito da EPE dos procedimentos em acordo com os 
requisitos e recomendações sugeridas. Referida manifestação foi encaminhada para a Diretoria de Auditoria da Área 

de Infraestrutura da Secretaria Federal de Controle Interno/CGU/PR por meio do Ofício nº 015/AIN-EPE/2010 de 

15/12/2010, e para a Chefia da Controladoria-Regional da União no Estado do Rio de Janeiro por meio do Ofício nº 

016/AIN-EPE/2010 de mesma data. 

Síntese dos resultados obtidos 

A EPE somente promove contratações por inexigibilidade de licitação para serviços jurídicos quando apresentada 

presença do requisito de singularidade exigido no art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 
Nota Técnica 2274/2010/ 

DIENE/DI/SFC/CGU-PR 
29. b) 

Ofício 35955/2010 

DIENE/DI/SFC/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Doravante fundamente suas futuras contratações com referência de preços sustentada por ampla pesquisa de mercado 

balizada por propostas e/ou contratações com objeto similar ao pretendido. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CONJUR - 

Síntese da providência adotada:  

Em relação aos mencionados apontamentos e recomendações, a Consultoria Jurídica da EPE emitiu Nota Técnica em 

30/11/2010, por meio da qual apresentou manifestação sobre os pontos levantados e relatados nos documentos 

encaminhados pela DI/SFC/CGU, concluindo pela adoção no âmbito da EPE dos procedimentos em acordo com os 
requisitos e recomendações sugeridas. Referida manifestação foi encaminhada para a Diretoria de Auditoria da Área 

de Infraestrutura da Secretaria Federal de Controle Interno/CGU/PR por meio do Ofício nº 015/AIN-EPE/2010 de 

15/12/2010, e para a Chefia da Controladoria-Regional da União no Estado do Rio de Janeiro por meio do Ofício nº 

016/AIN-EPE/2010 de mesma data. 

Síntese dos resultados obtidos 

Melhoria contínua dos processos. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

4 208.435 1.1.1.1 
Ofício nº 15055        CGU-

RJ/CGU-PR  

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

A Empresa deve aprimorar seu relatório de gestão, mais especificamente no que diz respeito ao item 4 – gestão de 

programas e ações, e ao item 5 – desempenho operacional. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

PR - Presidência 76610 

Síntese da providência adotada:  

Foi criado grupo de trabalho sob a coordenação da Presidência com participação das Assessorias das Diretorias, cujos 

resultados já foram apresentados na formatação do Relatório de Gestão referente à Prestação de Contas Anual da EPE 

correspondente ao exercício de 2008. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

5 208435 3.1.1.1 
Ofício nº 15055         CGU-

RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Que a EPE promova a eliminação da prática de terceirização da execução de atividades atinentes ao quadro próprio. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

DE - Diretoria Executiva – DGC - Diretoria de Gestão Corporativa 76610 

Síntese da providência adotada:  

Cargos de nível médio - substituição integral desde dezembro de 2007; Cargos de nível superior - restava pendente 

apenas um posto na área de TI, cujo contrato se encerrou em 06.02.2011. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

A substituição integral, por concursados, dos postos de serviços relacionados as atividades de licitações e contratos e 

de desenvolvimento de sistemas, já concluída, demonstra o esforço empreendido pela EPE para a rápida consolidação 

do seu quadro de pessoal próprio.  
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

6 208435 3.1.1.2 
Ofício nº 15055         CGU-

RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Solicitar ao DEST pronunciamento a cerca da legalidade da permanência da contratação de pessoal por livre 

provimento e em exercício de funções comissionadas do quadro permanente da EPE. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

DGC - Diretoria de Gestão Corporativa - 

Síntese da providência adotada:  

Foi encaminhado ao DEST o Ofício de nº 0272/EPE/2009, de 27/04/2009. O DEST emitiu Nota Técnica nº 

174/2009/CGS/SE/MP, de 13/05/2009, concluindo que a EPE demonstra empreender esforços no sentido da transição 

entre seus quadros; que a competência legal para estabelecer prazo para extinção de Cargo de Livre Provimento ou 
Comissionado em empresas estatais federais é do DEST, e que nada impede que se prorrogue, altere ou revogue, de 

forma circunstanciada e motivada, o prazo conferido à EPE; e ainda, que cabe à Empresa assegurar-se do adequado 

provimento de seus empregos, posto que a gestão das mesmas é personificada na forma da Lei. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

7 208435 4.1.1.1 
Ofício nº 15055 

CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Deverá constar dos editais a exigência da apresentação, pelos participantes do certame licitatório, de planilha 

detalhada dos custos. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 

Síntese da providência adotada:  

A EPE acatou a recomendação. Todos os seus editais solicitam planilhas de preços adequadas a cada situação. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

8 208435 4.1.1.2 
Ofício nº 15055 

CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Quando da contratação de serviços terceirizados a Empresa deverá se abster de utilizar expressões que possam 

sugestionar o salário a constar das propostas apresentadas no certame licitatório. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 

Síntese da providência adotada:  

A EPE já atende plenamente a esta recomendação. Até o exercício de 2010 não houve mais nenhuma licitação em 

desacordo com essa orientação. Não obstante essa determinação perdeu eficácia a partir da emissão do Acórdão nº 

2647-Plenário, de 12/11/2009 que complementou o de nº 614, de 10/04/2008, por meio do qual foi pacificado 

entendimento quanto à jurisprudência, que admite a fixação de salário para contratação de mão de obra. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

9 208435 4.1.1.3 
Ofício nº 15055 

CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Que a EPE, em nenhuma hipótese, promova a terceirização de atividades cujas funções sejam atinentes ao quadro de 

efetivos. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

DE – Diretoria Executiva – DGC – Diretoria de Gestão Corporativa 76610 

Síntese da providência adotada:  

A EPE mantinha apenas um posto de serviços alocado na área de TI, com especialização não recrutada pelos 

concursos públicos já realizados, cujo contrato se encerrou em 06.02.2011. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

10 208435 4.1.1.4 
Ofício nº 15055 

CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Que a EPE faça constar nos editais destinados à contratação de serviços continuados clausula editalícia que determine 

uma única possibilidade de data base a ser adotada pelos participantes e que servirá de parâmetro para formulação dos 

salários propostos.  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRL – Superintendência de Recursos Logísticos  

Síntese da providência adotada:  

A EPE segue a orientação do TCU, conforme seus editais. Adicionalmente informamos que a Empresa não mais 

realiza licitações que envolvam categorias funcionais diferentes. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

11 208435 4.1.1.5 
Ofício nº 15055 

CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Recomendação 001: A EPE não deverá renovar o contrato CT-EPE-053. Deve, por conseguinte, adotar as necessárias 

medidas administrativas com o intuito de iniciar procedimento licitatório destinado à substituição do serviço prestado. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRL – Superintendência de Recursos Logísticos  

Síntese da providência adotada:  

A EPE extinguiu os postos de motoristas do referido contrato e realizou nova contratação, cuja vigência se iniciou em 

24/07/2008. A nova licitação para serviços gerais ocorreu em 19 de novembro de 2008, e o contrato foi assinado em 

23 de janeiro de 2009. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

12 208435 4.1.1.5 
Ofício nº 15055 

CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Recomendação 002: Aprimorar a sistemática de aferição das propostas recebidas durante os procedimentos licitatórios 

com vistas à validação da legalidade dos salários considerados 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRL – Superintendência de Recursos Logísticos  

Síntese da providência adotada:  

Recomendação atendida - a EPE passou a dotar a sistemática instituída pela IN 02/2008 do MPOG, para os órgãos 

integrantes do Sistema de Serviços Gerais-SISG, a qual prevê a indicação, pelo proponente, do Sindicato 

representante da categoria. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

13 208435 4.1.1.6 
Ofício nº 15055 

CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Deverá ser efetuada revisão da estimativa de valor a ser contratado quando houver alterações das premissas 

anteriormente consideradas, principalmente no que concerne ao objeto. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRL – Superintendência de Recursos Logísticos  

Síntese da providência adotada:  

A recomendação da CGU será devidamente observada nos casos futuros. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

14 208.435 4.2.1.1 
Ofício nº 15055/CGU-RJ/CGU-

PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

A EPE deve aprimorar a instrução processual, fazendo constar nos processos, quando couber, as razões que 

motivaram a não execução do serviço contratado por meio de recursos humanos integrantes do quadro próprio. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRL – Superintendência de Recursos Logísticos  

Síntese da providência adotada:  

A instrução processual já incorpora a recomendação/determinação. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

15 208.435 4.3.1.2 
Ofício nº 15055/CGU-RJ/CGU-

PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Deverão constar dos convênios celebrados pela EPE indicadores que permitam uma adequada aferição de suas 

execuções. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRL – Superintendência de Recursos Logísticos  

Síntese da providência adotada:  

Houve a denúncia dos convênios e a devolução dos saldos. Novos convênios que eventualmente venham a ser 

firmados pela EPE irão buscar atender à recomendação da CGU e determinação do TCU. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

16 208.435 4.3.1.4 
Ofício nº 15055 

CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Recomendação 001: deverá ser revisto o procedimento adotado, deixando-se de considerar como despesa do convênio 

o valor do imposto de renda incidente sobre os rendimentos das aplicações financeiras. Portanto, quando da 

elaboração das prestações de contas deverão ser apropriados ao convênio os rendimentos, líquidos de impostos, das 
aplicações financeiras. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRF – Superintendência de Recursos Financeiros  

Síntese da providência adotada:  

A EPE passou a adotar o procedimento conforme recomendado pela CGU. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

17 208.435 4.3.1.4 
Ofício nº 15055/CGU-RJ/CGU-

PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Recomendação 002: deverão ser revistas, individualmente, todas as prestações de contas, inclusive as parciais, que 

consideraram como despesa o referido imposto de renda. Concomitantemente, deverão ser reenviadas ao concedente, 

no caso o MME, todas as prestações de contas que tiveram, em função da adequação sugerida, alterações nos valores 
anteriormente apurados. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRF – Superintendência de Recursos Financeiros  

Síntese da providência adotada:  

A EPE providenciou o ajuste de forma consolidada a partir das prestações de contas parciais do 3° quadrimestre de 

2007 (17 convênios). As prestações de contas parciais foram encaminhadas ao MME na forma estabelecida no 

convênio. O Ministério deliberou fazer análise, tão somente, das prestações de contas finais. Refutamos a proposta de 

revisão, de forma individual, de todas as prestações de contas parciais, uma vez que a proposta não trará benefício ao 

processo e ainda implicará custo operacional elevado. A análise da 1ª SECEX/TCU, conforme item 6.4 da instrução 

técnica que fundamentou o Acórdão nº. 3924/2009 reputou que as constatações elencadas, entre elas a constante do 

item 6.4.4, já haviam sido solucionadas em face das providências adotadas pela EPE. A Empresa emitiu o Ofício nº 

0861, de 02/10/2009 endereçado ao Sr. Secretário de Controle Externo da 1ª SECEX solicitando que fosse apreciado o 

nosso pleito no sentido de considerar a referida recomendação atendida, dispensando-se o envio de novas prestações 
ao MME, pelos motivos aqui expressos. Destaca-se que o mencionado Ofício foi encaminhado por cópia para a 9ª 

SECEX (RJ), por meio do Ofício nº 0864, de 02/10/2009, com vistas à sua anexação ao processo de Tomada de 

Contas da EPE referente ao exercício de 2008. Em 17/02/2011 foi encaminhado Despacho do Ministro Ubiratan 

Aguiar do TCU, por meio do Ofício nº 071/2011-TCU-SECEX-9, submetendo o processo para análise da 9ª SECEX.  

Antecipando providências a EPE encaminhou para à citada SECEX o Ofício nº 007/EPE/2011, de 03/03/2011, 

contendo cópias dos documentos que demonstram inexistir alterações de saldos em função dos ajustes consignados, 

bem como informando sobre a conclusão das aprovações de todas as Prestações de Contas dos Convênios. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 As providências, se adotadas nos exatos termos da recomendação da CGU, ou seja, de forma individualizada em cada 

uma das prestações de contas trimestrais dos 17 convênios firmados com o Ministério de Minas e Energia provocaria 

um esforço desnecessário que resultaria em demanda de grande período de tempo e recursos materiais e humanos, o 

que não traria efeito prático, pois se tratava apenas de ajustes formais. Assim a opção escolhida se mostrou econômica 

e operacionalmente mais positiva e redundou no mesmo efeito no que diz respeito à execução financeira e física dos 

convênios. 
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Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

18 208.435 4.3.1.5 
Ofício nº 15055/CGU-RJ/CGU-

PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Deverá ser eliminada a prática de utilização de recursos de convênios para ressarcimento de despesas de custeio da 

EPE sem a prévia adequação dos planos de trabalho. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRF – Superintendência de Recursos Financeiros  

Síntese da providência adotada:  

O apontamento da auditoria em oportunidade anterior provocou a discussão do problema no âmbito do MME e contou 

com a participação da CONED/STN, DI/SFC, AECI/MME e EPE, resultando na orientação expedida por meio da 

Nota n° 1177/2006/STN/CONED, de 13/06/2006, que reconheceu a possibilidade de se realizar a apropriação das 

despesas aos convênios, mediante adequado mecanismo de rateio encaminhado ao concedente na forma recomendada, 

e inclusão no plano de trabalho mediante simples apostilamento ou por termo aditivo. Assiste razão à equipe de 

auditoria quando registra que não houve o ajuste dos planos de trabalho.  Todavia, a partir do ingresso da EPE no 

orçamento fiscal, restou acordada, entre o MME e a EPE, a denúncia dos convênios. Dessa forma, a partir de maio de 

2008, não houve mais apropriação de despesas aos convênios e os contratos de prestação de serviços remanescentes 

são custeados com recursos do orçamento da EPE. 

Na instrução do processo de contas da EPE (TC-017.509/2008-4) consta análise da 3ª Divisão Técnica da 1ª SECEX, 

acatada pelos ministros do TCU no julgamento das contas, que ressalta que este assunto já foi tratado nas contas de 
2005 (TC-12130/2006-7) e que em vista da recomendação da CGU e considerando que a EPE foi incluída no 

Orçamento Fiscal em 2008, entendem os técnicos do TCU que são desnecessárias providências adicionais a respeito. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

19 208435 4.3.1.6 
Ofício nº 15055 

CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Há necessidade de que a EPE realize formal e sistematicamente gestões junto ao MME com o objetivo de que seja 

dada maior celeridade à análise das prestações de contas parciais encaminhadas, pronunciando-se acerca da adequação 

da execução dos convênios celebrados. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Administração - MME 8932 

Síntese da providência adotada:  

Embora a providência estivesse sob a responsabilidade do MME, a EPE realizou gestões e efetuou o atendimento a 

todas as solicitações de informações originadas do Ministério. Estágio atual: todos os Convênios foram aprovados. 

Síntese dos resultados obtidos 

Concluído 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 

    Fonte: Auditoria Interna 
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15.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício 

 
Quadro XXVIII - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 208435 1.1.2.1 
Ofício nº 15055            CGU-

RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

A EPE deverá implementar sistemática de planejamento que contemple, entre outras ações, a definição dos 
indicadores de gestão que proporcionem a aferição de seu desempenho operacional sob a ótica da efetividade, 

eficiência e eficácia. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

PR - Presidência 76610 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

Foi criado grupo de trabalho sob a coordenação da Presidência com participação das Assessorias das Diretorias. Os 

primeiros resultados originaram a formatação do Relatório de Gestão referente à Prestação de Contas Anual da EPE 

correspondente ao exercício de 2008. Uma proposta preliminar do Planejamento Estratégico foi formatada e deverá 
ser avaliada pelo Grupo de Trabalho e apresentada à Diretoria para análise da pertinência de sua implementação. A 

implantação da sistemática de planejamento demanda longo prazo em razão das discussões que são necessárias. 

A EPE passou para o Orçamento Fiscal em março de 2008, naquela oportunidade foram utilizadas ações de programas 

originários do MME. Com a elaboração do Plano Plurianual para o período de 2012-2015 está sendo proposto um 

novo conjunto de Programas Temáticos e novos objetivos, iniciativas, metas e indicadores. Somente após o 

estabelecimento desses objetivos e iniciativas poderão ser criados indicadores para medição e acompanhamento da 

realização das  metas.  

Os indicadores acima elencados, os indicadores de Recursos Humanos já apontados neste relatório e os indicadores 

sobre gestão de compra, licitações e contratações que estão em processo de elaboração deverão ser objeto de 

apreciação pela Diretoria no segundo semestre de 2011, para acompanhamento pelos próximos 4 anos. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

A implantação da sistemática de planejamento demanda longo prazo de discussões internas e depende 
fundamentalmente do êxito da contratação do Projeto CEDOC, pois o mapeamento dos processos internos e 

conhecimento dos principais atributos facilitará a identificação de indicadores de desempenho que sejam mais 

apropriados à realidade da EPE, entre outros.  

Não obstante a formatação de proposta preliminar, o envolvimento da Empresa em constantes demandas técnicas no 

âmbito do Governo com vistas ao desenvolvimento de estudos necessários ao planejamento energético, bem como à 

expansão da geração e transmissão de energia têm dificultado o cumprimento desta recomendação da CGU. 

Está em elaboração o novo Plano Plurianual (2012-2015) e a proposição de um conjunto de Programas Temáticos, 

entre eles Energia Elétrica; Petróleo e Gás. 

O Ministério de Minas e Energia em conjunto com o Ministério do planejamento estão estabelecendo objetivos para 

que as metas desses programas possam ser atingidas. 

Os objetivos serão desmembrados em iniciativas, algumas das quais estarão sob a responsabilidade da EPE. 

Após o estabelecimento desses objetivos e iniciativas, poderão ser criados indicadores para medição e 
acompanhamento da realização das metas. Esses indicadores serão para o período 2012-2015, podendo ser criadas 

metas anuais. 

As iniciativas do Plano Plurianual corresponderão às ações programáticas do Orçamento Anual. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 208435 3.1.1.3 
Ofício nº 15055 

CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Elaborar cronograma que, considerando a estrutura de cargos da EPE, identifique as ações a serem implementadas 

com vista a substituição dos empregados contratados por livre provimento, hoje exercendo funções comissionadas do 

quadro permanente da EPE, por concursados. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

PR – Presidência – DE - Diretoria Executiva 76610 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

A partir do recebimento do Ofício nº 477/2009-TCU/SECEX-1 de 31/07/2009, que encaminhou cópia do Acórdão 

3.924/2009, com a anexa “Proposta de Mérito” que apresenta a análise das recomendações da CGU e das providências 

adotadas pela EPE, em especial o item 6.3 (Fls. 217 do processo TC-017509/2008-4) a EPE vem discutindo 

estratégias com vistas a formalizar uma agenda de intenções conforme proposto pelo Analista de Controle Externo da 

3ª DT – 1ª SECEX. A Diretoria da EPE submeteu ao Ministério de Minas e Energia e ao Departamento de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais- DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, um 

conjunto de medidas que visam assegurar a manutenção dos postos de gerência por profissionais experientes e que 
atendam o requisito fundamental da confiança da gestão da Empresa, bem como permitir a extinção gradual do 

Quadro Inicial de empregados, sem que haja solução de continuidade ao cumprimento da missão da EPE. Essas 

propostas foram aprovadas pelo MME e pelo DEST/MPOG. Entre as medidas aprovadas, está o estabelecimento de 

um cronograma para a extinção dos cargos integrantes do Quadro Inicial até o final de 2014, sendo vedada a admissão 

de novos empregados neste quadro. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 As reiteradas justificativas apresentadas pela EPE para a sua dificuldade em proceder a extinção do Quadro Inicial, 

persistem. Entretanto, o estabelecimento de um cronograma de extinção desses cargos e a aprovação do conjunto de 

medidas proposto pela Empresa, deverão assegurar melhores condições para a continuidade de suas ações 

governamentais. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 208.435 4.1.1.7 
Ofício nº 15055 

CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando a instrução processual. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRL – Superintendência de Recursos Logísticos  

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Está no bojo da contratação do CEDOC em andamento, conforme a informação ref. item 1.1.2.1. do Rel. da CGU, 

acima detalhado. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 Vide informações ref. item 1.1.2.1. do Rel. da CGU, acima detalhado. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

4 208.435 4.2.1.2 
Ofício nº 15055/CGU-RJ/CGU-

PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando a instrução processual. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRL – Superintendência de Recursos Logísticos  

Justificativa para o seu não cumprimento: 

Está no bojo da contratação do CEDOC em andamento, conforme a informação do item nº 1 anterior (item 1.1.2.1. do 

Rel. da CGU). 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 Vide informações ref. item 1.1.2.1. do Rel. da CGU, acima detalhado. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

5 208.435 4.3.1.1 
Ofício nº 15055/CGU-RJ/CGU-

PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação: 

Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando o arquivamento dos documentos contendo informações 

técnicas. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SRL – Superintendência de Recursos Logísticos  

Justificativa para o seu não cumprimento: 

Também está no bojo da contratação do CEDOC em andamento, conforme a informação do item de nº 1 anterior. 

Adicionalmente, foi implantada a Norma de Administração e Fiscalização de Contratos aprovada pela Diretoria em 

13/04/09. Foi promovido, amplo programa de capacitação, envolvendo seminários internos e "in company" e cursos 

externos. Quanto à contratação do CEDOC, ver item anterior. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 

gestor 

 Vide informações ref. item 1.1.2.1. do Rel. da CGU, acima detalhado. 

    Fonte: Auditoria Interna 

 

15.5  Informações Sobre o Tratamento Das Recomendações Realizadas Pela Auditoria 

Interna da EPE  

 

A Auditoria Interna, por força de contar com reduzida força de trabalho (1 Chefe de 

Auditoria e 2 Auditoras Juniors, sendo uma demissionária em dezembro/2010), redirecionou suas 

ações de acompanhamento e atuou majoritariamente como consultoria e assessoria da 

Administração da Empresa. 

 

Ressalta-se que por força da demanda existente e necessidade de resposta imediata à 

administração, no exercício de 2010 a Auditoria Interna promoveu suas análises sistematicamente 

nas reuniões de Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal, atuando 

preventivamente com recomendações de ajustes imediatos nos processos examinados. 

 

A Auditoria Interna da EPE procurou, na medida da disponibilidade, acompanhar as rotinas 

operacionais, atuando de forma orientadora na construção dos instrumentos de gestão necessários à 

adequada instrumentalização das áreas.  

 

Registra-se que houve maior dedicação de recursos no apoio ao desenvolvimento de rotinas, 

na avaliação de processos e no assessoramento à Diretoria Colegiada, em função da estrutura e do 

papel principal da Auditoria Interna da EPE, que é garantir a observância dos princípios básicos da 

administração pública, em especial da economicidade e legalidade, sempre atuando de forma 

proativa.  
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A impossibilidade de realização de todas as auditorias programadas implicou em focar os 

trabalhos no acompanhamento da evolução dos contratos relacionados aos estudos de inventário, 

além dos estudos de viabilidade dos aproveitamentos hidrelétricos (AHE). 

 

Ao longo do exercício de 2010 as atividades da auditoria interna também foram 

redirecionadas para o acompanhamento da execução do orçamento, bem como para o 

acompanhamento das atividades dos Grupos de Trabalho constituídos para a implantação das ações 

previstas no Plano de Providências elaborado pela CGU e objeto do Acórdão nº 3.924/2009 do 

Tribunal de Contas da União (TC 017.509/2008-4). 

 

A continuidade das análises realizadas no âmbito das contratações de bens e serviços por 

dispensa e inexigibilidade permitiu verificar melhoria nos procedimentos de contratação direta, em 

particular aqueles relacionados à contratação de serviços de engenharia por pequeno valor, com 

eliminação dos riscos de fracionamento de despesas, e perda de economicidade, contratação de 

empresa cujo ramo de atividade não seja compatível com o objeto da contratação.  

 

A auditoria interna no desenvolvimento dessas análises / intervenções emitiu recomendações 

durante a execução dos respectivos contratos, as quais foram devidamente observadas pelas 

unidades com ajustes imediatos nos processos correspondentes. 

 

Pelos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que as 

recomendações/orientações expedidas por esta Auditoria Interna foram objeto de ações com vistas 

ao seu atendimento, ressalvadas as relativas à normatização interna que se encontram pendentes em 

razão dos fatores que atrasaram a conclusão da contratação objeto do Projeto CEDOC. 

 

O projeto denominado CEDOC visa o aperfeiçoamento do tratamento e gestão da 

documentação, o mapeamento de processos e a elaboração de sistema normativo, que 

institucionalizarão os procedimentos internos, inclusive a instrução processual. Não foi possível a 

conclusão do processo de contratação correspondente em vista de fatores alheios à vontade da EPE. 

O edital de licitação (Técnica e Preço) foi publicado desde 30/12/2008, porém sofreu reavaliação 

em função de frustração da concorrência, sendo relançado em 24/08/2009. Nesse período sofreu 

suspensão devido à apuração de denúncia apresentada à Presidência da EPE. Houve conclusão de 

improcedência da denúncia, porém foram recomendadas melhorias ao processo e atualização do 

orçamento do projeto. Ao mesmo tempo o TCU efetuou diligências, também concluindo pela 

improcedência das denúncias (Acórdão 507/2010), porém determinando algumas alterações 

processuais.  Ocorreram, ainda, mudanças na legislação introduzidas pelo Decreto nº 7.174 de maio 

de 2010, e, posteriormente, pela Instrução Normativa nº 4, de 12/11/2010 da Secretaria de Logística 

e Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG 

que provocaram importante modificação no Projeto.  Assim, o processo licitatório foi cancelado e o 

Projeto está sendo estudado para sua revisão visando adequá-lo à nova legislação. 

 

Todavia, o assessoramento constante ao processo de tomada de decisão da empresa – 

Diretoria, Consad e Confis – permitiu avaliar que os procedimentos adotados são adequados e 

buscam garantir a legalidade e economicidade dos atos. As oportunidades de melhoria identificadas 

nas contratações de bens e serviços e na aplicação das regras constantes dos contratos permitiram 

minimizar as seguintes ocorrências: baixa execução financeira dos contratos; potencial passivo 

financeiro decorrente do tempo despendido na aprovação dos produtos parciais apresentados pelos 

contratados, sem a devida instrução processual sobre as causas que motivaram tal situação; ausência 

de aplicação das penalidades por inadimplemento contratual dos prestadores de serviços, sem o  
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adequado registro das justificativas apresentadas pelos contratados e a respectiva avaliação de 

pertinência por parte da EPE, bem como das providências adotadas pela EPE para recuperação dos 

atrasos observados. 

 

16. Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada atestando que os 

demonstrativos contábeis (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a 

Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) 

e o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável - UGR (válido apenas para as 

unidades gestoras não executoras), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e 

patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão 

 

16.1 Declaração Plena 

 

  Documento referente à declaração Plena do contador responsável pela EPE atestando que os 

demonstrativos contábeis constantes do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, 

relativas ao exercício de 2010 refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial 

da EPE, encontra-se no anexo IV. 

 

17.  Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76, incluindo as notas explicativas 

 

 Documento relativo às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2010 e 2009 encontra-se no anexo V. 

 

18. Composição acionária do capital social, indicando os principais acionistas e respectivos 

percentuais de participação, bem como a posição da UJ como detentora de investimento 

permanente em outras sociedades (investidora) 

 

18.1 Composição Acionária do Capital Social 

 

Não se aplica à natureza jurídica da EPE. Nos termos da Lei n°. 10.847, de 15 de março de 

2004, do Decreto nº. 5.184, de 16 de agosto de 2004 e do Decreto nº. 6.243, de 19 de outubro de 

2007, que deu nova redação ao caput do artigo 3º do anexo III do Decreto n°. 5.184, o capital social 

da EPE, em 31 de dezembro de 2010 é de R$ 20.544.366,92, totalmente integralizado pela União e 

não é representado por ações. 

 

18.2 Composição Acionária da UJ como investidora 

 

Não se aplica à natureza jurídica da EPE. A EPE não possui investimento permanente em 

outras sociedades.  

 

19. Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a legislação 

dispuser a respeito. 

 

 Documento referente ao Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações 

Contábeis encontra-se no anexo VI. 
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20. Informações sobre a remuneração paga aos administradores da unidade jurisdicionada, membros da diretoria estatutária, do conselho de 

administração e do conselho fiscal. 

 

20.1 Remuneração paga aos administradores 
Quadro XXIX - Remuneração do Conselho de Administração - valores em R$ 1,00 

Conselho de Administração 

Nome do 

Conselheiro(a) 

Período Remuneração 

Início Fim jan fev mar abr mai jun Jul ago set out nov dez Total  

Tolmasquim, 
M.T. 

01/08/06 - 
2.524,80 2.420,04 2.429,38 2.429,38 2.429,38 2.715,58 3.774,87 2.429,38 2.429,38 2.429,38 2.429,38 2.429,38 30.870,33 

dos Santos, 

L.A. 
08/03/05 - 

2.524,80 2.524,80 2.524,80 2.524,80 2.524,80 3.548,50 4.008,45 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 34.878,60 

Filho, A.V. 28/03/08 - 2.524,80 2.524,80 2.524,80 2.524,80 2.524,80 3.548,50 4.008,45 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 34.878,60 

Chambriard, 

M. M. de R. 
27/05/10 - - - - - 

336,64 2.691,97 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 3.451,72 3.451,72 20.621,25 

Santana, P. M. 20/04/09 - 2.524,80 2.524,80 2.524,80 2.524,80 2.524,80 3.548,50 4.008,45 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 34.878,60 

da Silva, S. F. 30/06/10 - - - - - - 89,08 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 3.340,37 3.340,37 17.459,02 

Tuma, R. 14/10/09 01/04/10 2.524,80 2.524,80 2.524,80 - - 582,25 - - - - - - 8.156,65 

Gaetani, F 02/06/08 11/05/10 2.524,80 2.524,80 2.524,80 2.524,80 2.524,80 - - - - - - - 12.624,00 

Neto, J. L. de 

A. 
19/06/08 13/10/09 - - - - - 

68,37 
- - - - - - 

68,37 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 
OBS: Foram consideradas as diferenças pagas em função de ajustes na remuneração ao longo do período. Foram considerados os valores de abate teto na remuneração do MTT. 

 

Quadro XXX - Remuneração do Conselho Fiscal - valores em R$ 1,00 

Conselho Fiscal 

Nome do 

Conselheiro(a) 

(T/S) 

Período Remuneração 

Início Fim jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

Peixoto, A. R. 28/03/08 - 2.524,80 2.524,80 2.524,80 2.524,80 2.524,80 3.548,50 4.008,45 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 34.878,60 

Bogéa, P. B. 27/03/09 - 2.524,80 2.524,80 2.524,80 2.524,80 2.524,80 3.641,77 4.008,45 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 34.971,87 

Takahashi, R. 

T. 
03/05/10 - - - - - 

2.356,48 2.809,97 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 3.563,07 3.563,07 22.981,79 

de França, Q. 

C. 02/06/06 
03/05/10 

2.524,80 2.524,80 2.524,80 2.524,80 168,32 738,53 
- - - - - - 

11.006,05 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

OBS: Foram consideradas as diferenças pagas em função de ajustes na remuneração ao longo do período. Foram considerados os valores de abate teto na remuneração do MTT. 
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Quadro XXXI - Síntese da remuneração dos administradores – valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: DIRETORIA 

Remuneração dos Administradores 
EXERCÍCIO 

2008 2009 2010 

Número de membros:    

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)    

a) salário ou pró-labore 808.984 668.893 983.189 

b) benefícios diretos e indiretos 19.325 74.269 143.895 

c) remuneração por participação em comitês 0 0 0 

d) outros 0 0 0 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))    

a) bonus 0 0 0 

b) participação nos resultados 0 0 0 

c) remuneração por participação em reuniões 0 0 0 

d) comissões 0 0 0 

e) outros 0 0 0 

III – Total da Remuneração ( I + II)    

IV – Benefícios pós-emprego    

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 0 0 0 

VI – Remuneração baseada em ações 0 0 0 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

Obs: I – b) incluídos os benefícios de assistência médica, auxilio refeição e previdência complementar 

 

Quadro XXXII - Síntese da remuneração dos administradores – valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Remuneração dos Administradores 
EXERCÍCIO 

2008 2009 2010 

Número de membros:    

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)    

a) salário ou pró-labore 176.736 193.988 194.435 

b) benefícios diretos e indiretos 0 0 940 

c) remuneração por participação em comitês 0 0 0 

d) outros 0 0 0 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))    

a) bonus 0 0 0 

b) participação nos resultados 0 0 0 

c) remuneração por participação em reuniões 0 0 0 

d) comissões 0 0 0 

e) outros 0 0 0 

III – Total da Remuneração ( I + II)    

IV – Benefícios pós-emprego 0 0 0 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 0 0 0 

VI – Remuneração baseada em ações 0 0 0 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 
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Quadro XXXIII - Síntese da remuneração dos administradores – valores em R$ 1,00 

Identificação do Órgão 

Órgão: CONSELHO FISCAL 

Remuneração dos Administradores 
EXERCÍCIO 

2008 2009 2010 

Número de membros:    

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d)    

a) salário ou pró-labore 98.467 97.730 103.838 

b) benefícios diretos e indiretos 0 0 0 

c) remuneração por participação em comitês 0 0 0 

d) outros 0 0 0 

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i))    

a) bonus 0 0 0 

b) participação nos resultados 0 0 0 

c) remuneração por participação em reuniões 0 0 0 

d) comissões 0 0 0 

e) outros 0 0 0 

III – Total da Remuneração ( I + II)    

IV – Benefícios pós-emprego 0 0 0 

 V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 0 0 0 

VI – Remuneração baseada em ações 0 0 0 

 

20.1.1 Detalhamento de itens da remuneração variável dos administradores 

Não se aplica à natureza jurídica da EPE. A EPE não pratica remuneração variável para seus 

Administradores. 
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21. Demonstrativo analítico das despesas com ações de publicidade e propaganda 
Tabela V - Demonstrativo analítico das despesas com ações de publicidade e propaganda 

 Contrato 

 Código* Nº do 

Contrato 

Valor (R$) Vigência Contratada Finalidade Despesa 

Liquidada 

Publicidade 

Institucional 

       

Publicidade 

Legal 
6907 

- - - 
Mato Grosso Governo do 

Estado 

Publicações e Serviços Gráficos - Publicação em 

Diário Oficial Estadual. 

23,63 

 

CT-EPE-

064 
125.000,00 07/08/11 

Fundo de Imprensa 

Nacional 
Serviço de Distribuição de Publicidade Legal. 49.143,97 

CT-EPE-
022 

70.000,00 11/08/11 
Empresa Brasil de 
Comunicação S/A 

Serviço de Distribuição de Publicidade Legal em 
veículos de imprensa, exceto diário oficial. 

44.385,55 

Publicidade 

Mercadológica 
       

Publicidade de 

Utilidade 

Pública 

4897 

 

- - - 
Proview Produções 

LTDA 

Contratação de divulgação, em TV, das audiências 

públicas para apresentação e discussões do 

EIA/RIMA da UHE - Foz do Apiacás. 

5.850,00 

 

- - - 

Sistema MBS de 

comunicação LTDA - 

ME 

Contratação de divulgação, em TV, das audiências 

públicas para apresentação e discussões do 

EIA/RIMA da UHE - Foz do Apiacás. 

2.320,00 

- - - 

Associação Comunitária 

Paranaitense para o 
Desenvolvimento 

Contratação de divulgação, em Rádio, das audiências 

públicas para apresentação e discussões do 
EIA/RIMA da UHE - Foz do Apiacás. 

420,00 

- - - 
Sistema Perfil de 

Radiodifusão LTDA 

Contratação de divulgação, em Rádio, das audiências 

públicas para apresentação e discussões do 
EIA/RIMA da UHE - Foz do Apiacás. 

840,00 

- - - 
Radio Progresso de Alta 

Floresta LTDA 

Contratação de divulgação, em Rádio, das audiências 

públicas para apresentação e discussões do 
EIA/RIMA da UHE - Foz do Apiacás. 

432,00 

- - - 
Associação Vale Teles 
Pires de Comunicação 

Contratação de divulgação, em Rádio, das audiências 

públicas para apresentação e discussões do 
EIA/RIMA da UHE SINOP. 

858,00 

Patrocínios        

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e Superintendência de Recursos Financeiros 

*Código 6907 - Planejamento do Setor Elétrico / Código 4897 - Planejamento do Setor Energético 

Obs.: A EPE não possui ações específicas orçamentárias de: Publicidade Institucional; Publicidade Legal; Publicidade Mercadológica; Publicidade de Utilidade Pública e 

Patrocínios. 
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22. Previdência Complementar Patrocinada 

 

I. 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 2010, por força do Art. 41 do Regulamento Específico do Plano de Previdência 

da Eletros para a Empresa de Pesquisa Energética. 
 

Seguem as informações acerca da entidade fechada de previdência complementar patrocinada: 

  

a) Nome: ELETROS 

b) Razão Social: Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS 

c) CNPJ: 34.268.789/0001-88 

d) Demonstrativo Anual, contendo: 

1. Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes; 

 

O valor total da folha de pagamento dos empregados participantes, acumulado até 

dezembro de 2010, foi de R$ 22.784.523,79. 

 

2. Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes; 

 

 O valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes em 2010 foi de 

R$ 1.874.147,51.   

 

3. Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora; 

 

O valor total das contribuições pagas pela EPE (patrocinadora) em 2010 foi de R$ 

2.960.768,93 pelo regime de caixa, ou seja, deste R$ 1.107.937,33 refere-se à 

contribuição paritária feita pelos participantes em dezembro de 2009.   

 

4. Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora; 

 

Não houve outros repasses da EPE para a ELETROS no ano-calendário 2010. 

 

5. Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam 

contribuições; 

 

Não se aplica. 

 

6. Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal; 

      

Total Demonstrativo de Investimentos: R$ 9.288.287,32, conforme tabela abaixo: 
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Tabela VI – Previdência Complementar - Enquadramento 3792-2010Investimen 

Renda Fixa   Valor Aplicado   % do PL Plano   % Limite 

3792      

Títulos Públicos Federais   3.213.465,11   34,60%   

 100,0% 

Outros Títulos de Renda Fixa  5.763.631,32   62,05%      

80,0% 

Fundos de Renda Fixa e FIDC     106.206,70     1,14%   

 100,0% 

Total – Renda Fixa   9.083.303,13   97,79%    

 100,0% 

s Estrutura 

Renda Variável   Valor Aplicado   % do PL Plano   % Limite 

3792      

Total – Renda Variável               -    0,00%      

70,0% 

 

Investimentos Estruturados Valor Aplicado   % do PL Plano   % Limite 

3792      

S 

Fundos Multimercados   204.808,24   2,21%     

10,0% 
 

Total de Investimentos    204.808,24   2,21%      
20,0% 

Estruturados 

 

Investimentos no Exterior Valor Aplicado   % do PL Plano   % Limite 

3792      

Total de Investimentos no Exterior                  -    0,00%      

10,0% 

 

Imóveis    Valor Aplicado   % do PL Plano   % Limite 

3792      

Total de Imóveis                    -     0,00%      

80,0% 

 

Empréstimos e    Valor Aplicado   % do PL Plano   % Limite 

3792      

Fin. Imobiliários---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Total de Empréstimos                   -    0,00%      

15,0% 

 

Derivativos    Valor Aplicado   % do PL Plano   % Limite 

3792      

Total de Derivativos                         -    0,00%       

0,0% 

 

Patrimônio Total do Plano                  9.288.287,32                100,00% 

Fonte: ELETROS 
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7. Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar;  

        
Informamos que as Demonstrações Contábeis Consolidadas do exercício juntamente 

com os Pareceres de envio obrigatório já foram submetidas aos Órgãos de 

Administração e Fiscalização da ELETROS e foram encaminhadas à 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), Órgão criado 

em substituição à Secretaria de Previdência Complementar (SPC). Entretanto, 

informamos que a Manifestação da SPC sobre as Demonstrações Contábeis não é 

mais uma prática adotada por aquela instância, visto que não consta da legislação 

vigente sobre a matéria. 

 

8. Avaliação da política de investimentos da entidade fechada de previdência 

complementar, evidenciado o retorno das aplicações, conforme disposto no inciso V 

do art. 22 da Resolução 3506/2007 do Conselho Monetário Nacional;  

 

Quanto à Política de Investimentos, informamos que não foi realizada, uma vez que o 

Plano CV EPE possui apenas um ano de implantação e, de acordo com o Art. 54, §§ 

1º e 2º, da Resolução 3.792/2009 da CVM, a política de investimento para novo 

plano é facultativa no primeiro exercício subsequente à data de recebimento da 

primeira contribuição.   

 

As aplicações/alocações são realizadas de acordo com as diretrizes técnicas da 

ELETROS na gestão dos investimentos do Plano. 

 

Quanto ao retorno (rentabilidade) das aplicações realizadas no âmbito do Plano CV – 

EPE, ela foi de 10,95%a nominal e de 4,21% a real. 

 

e) Conclusões contidas no parecer da auditoria independente;  

 

O Parecer dos Auditores Independentes RSM Boucinhas, Campos & Conti Auditores 

Independentes foi emitido através do exame do balanço patrimonial da Fundação 

Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS. 

 

A conclusão contida neste parecer refere que as demonstrações contábeis se 

apresentam adequadas, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira consolidada da ELETROS, em 31 de dezembro de 2010, e o desempenho 

consolidado de suas operações para o exercício findo estão de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pela Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS. 
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f) Conclusões do último estudo atuarial; 

 

No DRAA – Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial, que é um 

documento emitido com periodicidade mínima anual pela Entidade Fechada de 

Previdência Privada, constam informações relevantes sobre o plano previdenciário, 

tais como:  

 

- o quadro de empregados da Patrocinadora, Folha salarial da Patrocinadora, salário 

médio de participantes e quantitativo de participantes. 

 

- o Ativo Líquido do Plano (patrimônio), as hipóteses atuariais definidas anualmente, 

como a taxa de juros real do plano, as tábuas biométricas e o custeio do plano, que é 

dividido entre participantes e patrocinadoras. 

 

Por meio do DRAA, conclui-se que: 1) A situação financeira do Plano de 

Previdência da ELETROS para os participantes que forem empregados da Empresa 

de Pesquisa Energética – EPE, apresentou equilíbrio técnico-atuarial, tendo as 

hipóteses e premissas de comportamento estatístico mantido-se dentro dos 

parâmetros considerados. Ressaltamos que as bases técnicas não foram alteradas, em 

relação ao último exercício; 2) Até a presente data não houve concessão de renda 

vitalícia; 3) A rentabilidade real nominal bruta foi de 10,95% para o Plano, que não 

superou a meta atuarial de 12,85%. Esse fato foi conjuntural, devido ao 

descasamento entre a rentabilidade do CDI e a variação do INPC. A rentabilidade 

obtida correspondeu a 112% do CDI. Entretanto, para o Exercício de 2011, a 

expectativa é de recuperação dessa defasagem, inclusive compensando a diferença 

apurada no Exercício de 2010.  

 

II. Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício com base no disposto no 

art. 25 da Lei Complementar nº 108/2001, demonstrando o tipo de fiscalização efetuada, a data em 

que ocorreram, as principais constatações e as providências adotadas para sanar as irregularidades 

verificadas. 

 

Não aplicável ao Plano CV EPE – ELETROS, considerando que o mesmo somente 

foi aprovado em 13/11/2009. 
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Anexo I - Declaração da área responsável sobre a disponibilização e atualização dos dados de 

SIASG 
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Anexo II - Declaração da área responsável sobre a disponibilização e atualização dos dados de 

SICONV 
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Anexo III - Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei n.° 8.730/93 

relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas 
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Anexo IV – Declaração Plena do contador responsável pela unidade jurisdicionada  
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Anexo V – Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/76, incluindo as notas 

explicativas



 

143 

 



 

144 

 



 

145 

 



 

146 

 



 

147 

 



 

148 

 



 

149 

 



 

150 

 



 

151 

 



 

152 

 



 

153 

 



 

154 

 



 

155 

 



 

156 

 



 

157 

 



 

158 

 



 

159 

 



 

160 

 



 

161 

 



 

162 

 

 
 

  

 

 



 

163 

 

 

 

Anexo VI - Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a 

legislação dispuser a respeito 
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