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APRESENTAÇÃO 
 
 

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

refere ao exercício de 2008, e foi elaborado em cumprimento às disposições da 
Instrução Normativa nº 57, de 27 de agosto de 2008, da Decisão Normativa n° 93, de 03 
de dezembro de 2008, ambas do Tribunal de Contas da União, e da Norma de Execução 
nº 3, de 19 de dezembro de 2008, da Controladoria Geral da União (CGU), que tratam 
dos procedimentos de apresentação dos Relatórios de Gestão e dos Processos Anuais de 
Contas.  
 
 Ao longo do exercício de 2008, a EPE vivenciou significativa mudança no seu 
ambiente operacional e orçamentário. No período de janeiro a março de 2008 integrou o 
Programa de Dispêndios Globais – PDG em que sua fonte de recursos vinculava-se à 
prestação de serviços ao Ministério de Minas e Energia. Nesse período executava 
atividades integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento em razão de 
convênios firmados com o MME em 2004 e 2005 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 Sólidos como 
insumo energético nas Regiões Norte e Nordeste e Estudos e Serviços nas áreas de 
exploração e produção de petróleo e gás natural e de abastecimento de petróleo, 
derivados, gás natural e combustíveis renováveis. A partir de abril de 2008, com a 
publicação da Lei n° 11.647, de 24 de março de 2008, passou a integrar o orçamento 
fiscal e da seguridade social com dotação própria para o custeio de suas atividades. A 
partir de então, a EPE 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. 
 

No Relatório ora apresentado, cada Diretoria envolvida detalha sua atuação na 
forma definida no Anexo V da Norma de Execução n° 3 da Controladoria Geral da 
União, com estrita observância das disposições contidas na IN n° 57/2008 e DN n° 
93/2008 do TCU.  
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1. IDENTIFICAÇÃO 

 
 

Nome completo e sigla Empresa de Pesquisa Energética – EPE 

CNPJ (1) 06.977.747/0002-61           (2) 06.977.747/0001-80 

Natureza Jurídica Empresa Pública 

Vinculação Ministerial Ministério de Minas e Energia 

Endereço completo da 
sede 

(2) SAN – Quadra 1 – Bloco B – Sala 100-A  - Brasília – DF  
CEP:70.041-903 
Tel.: (61) 3312-6750 

Escritório Central (1) Av. Rio Branco, 1 – 11º andar, Centro, CEP: 20.090-003 - 
Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (21) 3512-3100 - Fax: (21) 3512-3199 

Página institucional www.epe.gov.br 

Normativos de criação, 
definição de 
competências e estrutura 
organizacional 

- 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. 

 
- Deliberação do Conselho de Administração – DCA n°
01/15ª, de 05 de maio de 2006 
Aprova o Regimento Interno da Empresa de Pesquisa 
Energética  
    

Código da UJ titular do 
relatório 

325011 

Códigos das UJ 
abrangidas 

Não consolida outras unidades 

Situação da unidade Em funcionamento 
Função de Governo 
predominante 

Energia 

Tipo de atividade Prestação de serviços na área de estudos e pesquisas destinadas 
a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como 
energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados , 
carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência 
energética, dentre outras (art. 2° da Lei n° 10.847, de 15 de 
março de 2004).  

Unidade gestora 
utilizada no SIAFI 

Nome: Empresa de Pesquisa Energética 
Código: 325001 
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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 do consumo nacional e regional de energia elétrica; 
• 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 auto-suficiência sustentável;  
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• 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 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 e 
de transmissão de energia elétrica selecionados; 

• estudos de mercado visando definir cenários de demanda e oferta de petróleo, 
seus derivados e produtos petroquímicos; 

• estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e 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; 
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• cálculo da garantia física dos empreendimentos de geração de energia elétrica; 
• participação no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE e no 

Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, com o desenvolvimento de 
estudos e análises eventualmente demandados por estas instituições colegiadas. 

 
Ainda, em cumprimento a sua função institucional, a EPE tem intensa atuação 

na condução e instrução dos leilões para a expansão da oferta de energia elétrica, tanto 
na geração quanto na transmissão.  

 
Neste diapasão, a EPE no ano de 2008 realizou os estudos do Balanço 

Energético Nacional 2008 – ano base 2007; do Plano Decenal de Expansão de Energia; 
os estudos preparatórios do Plano Nacional de Energia; Estudos de Suporte aos Leilões 
de Expansão da Geração de Energia Elétrica; os Estudos de Suporte aos Leilões de 
Expansão da Transmissão de Energia Elétrica; o Monitoramento, Acompanhamento e 
Análise do Mercado de Energia; os Estudos Específicos do Planejamento da Expansão 
da Geração e da Transmissão de Energia Elétrica; e os Estudos sobre a indústria de 
petróleo, gás natural e biocombustíveis. 

 
Dentre os diversos estudos que caracterizam o processo de planejamento do 

setor eletro-energético, foi dada continuidade 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.  

  
 Cabe também destacar na área de petróleo e gás natural a participação da EPE na 
Comissão Interministerial, criada pelo Presidente da República, para estudar a revisão 
do marco legal para exploração e produção de petróleo e gás natural na nova província 
petrolífera do Pré-Sal. Além da participação do Presidente da EPE, a DPG participou 
ativamente em diversos grupos técnicos de apoio à comissão. A EPE, anteriormente, 
integrou um Grupo de Trabalho com o MME, onde foram estudados com profundidade 
vários aspectos desta questão, que possibilitou subsidiar a Comissão Interministerial de 
informações técnicas de grande relevância. 
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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 infra-estrutura de 
transporte e distribuição de gás natural;  

 
A EPE foi constituída com o objetivo de apoiar o MME no desenvolvimento das 

políticas públicas sob sua responsabilidade. Os objetivos e as prioridades da EPE em 
2008, que pautaram sua estratégia de atuação, podem ser resumidos com segue: 

 
• Atuação orientada para o cumprimento de sua responsabilidade institucional, em 

especial a execução dos estudos de inventário de bacias hidrográficas e de 
viabilidade de aproveitamentos hidrelétricos incluídos no Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC, bem como os estudos de suporte aos leilões; 

• Consolidação da estrutura organizacional, com destaque à formação de equipe 
permanente, por meio de concurso público e à construção de infra-estrutura 
adequada ao funcionamento da Empresa; 

• Preservação do equilíbrio econômico-financeiro da instituição. 
 

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. 
 

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. 



 

 8 

 
 
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 formação da equipe, iniciada com a realização do 1º Concurso Público em 
2006, teve seguimento com a realização do 2º Concurso Público, cujas primeiras 
admissões ocorreram ainda em dezembro de 2007. É digno de registro o importante 
avanço que se logrou obter na direção da superação das dificuldades em manter a equipe 
definitivamente integrada ao quadro permanente da Empresa (do 1º Concurso Público, 
apenas 40% dos aprovados permaneceram). A implantação do Plano de Cargos e 
Salários (PCS), ao estabelecer um paradigma pelo qual se privilegia a remuneração 
direta em lugar da indireta e a progressão por mérito, reconheceu as especificidades do 
quadro permanente notadamente composto por pessoal de nível superior com elevada 
qualificação.  
 

Com relação à infra-estrutura, a estratégia foi viabilizar a expansão da área física 
da Empresa, de modo a acolher os admitidos a partir dos concursos, ao mínimo custo. 
Dessa forma, realizou-se a locação de novos espaços no mesmo prédio onde já 
funcionava o Escritório Central da Empresa com a mesma locatária (PREVI). E, 
ressalte-se, finalmente, que a localização da expansão no prédio onde já funcionava o 
escritório central da Empresa conferiu maior facilidade e funcionalidade de integração 
do corpo funcional, infra-estrutura de comunicações e informática, além de contribuir 
para a manutenção de um ambiente físico uniforme e compatível com as necessidades 
da Empresa.  
 
 A partir da publicação da Lei Orçamentária Anual, a EPE passou à condição de 
empresa estatal dependente, ou seja, o custeio de sua infra-estrutura e de pessoal corre à 
conta de recursos do Tesouro consignados em rubricas orçamentárias próprias.  
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2.3 Programas 
 
2.3.1 Programa 0276 – Gestão da Política de Energia 
 
Tipo de Programa Finalístico 
Objetivo Geral  Coordenar o planejamento e a formulação de políticas 

setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de 
energia  

Gerente do Programa  Altino Ventura Filho  
Gerente Executivo  Pedro Alves de Melo  
Público Alvo 
(beneficiários)  

Governo  

 
 A EPE não é executora de programas. Para o exercício de 2008, 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 instrumentos de convênios e contratos entre o Ministério de Minas e 
Energia (MME) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). No entanto, em 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. A partir daí, os 
recursos destinados ao desenvolvimento das atividades de apoio ao planejamento 
energético nacional passaram a ser consignados em rubricas orçamentárias próprias da 
EPE, dispensando a formalização das parcerias até então praticadas. Como 
conseqüência, foram criadas atividades sob responsabilidade da EPE, integrantes das 
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.  
 

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 a EPE já 
alertou o MME para a necessidade de correção da situação a partir de 2010. 
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2.3.1.1 Ação 4897 – Planejamento do Setor Energético 
 
Tipo: Ação Orçamentária 
 
Finalidade: Proporcionar ao Estado e aos agentes setoriais públicos e privados um 
conjunto de informações e orientações estratégicas de expansão energética, no horizonte 
de médio e longo prazos, de modo, com base nas projeções da Matriz Energética 
Nacional, contemplar e subsidiar a formulação e implementação de políticas da área de 
energia.Divulgar a retrospectiva da evolução da oferta e demanda de fontes primárias e 
secundárias de energia para os agentes públicos e privados, de qualquer segmento da 
sociedade. Fornecer subsídios para a formulação de propostas de política energética 
nacional a serem implementadas pelos órgãos setoriais, para o atendimento das 
demandas da sociedade, incluindo a integração energética do Brasil com a América do 
Sul e demais países. 
 
Descrição: Estudos prospectivos de longo prazo (20 anos) das necessidades energéticas 
do país; análise e consolidação dos recursos energéticos; desenvolvimento de modelos 
aplicáveis ao planejamento de longo prazo de oferta e demanda de energéticos; análise 
dos custos e seus impactos na evolução da Matriz Energética Nacional, e seus reflexos 
econômicos e sócio-ambientais; estudos de viabilidade e otimização dos recursos 
energéticos para formulação de política energética; processamento e consolidação dos 
dados e informações energéticas. Consolidação e divulgação de informações da oferta e 
demanda de energia compreendendo: registro histórico de formas de energia, por 
atividade de oferta, comércio externo, transformação e consumo; decomposição do 
consumo de cada energético por setor consumidor; pesquisa regional de consumo de 
lenha por amostragem; pesquisa por amostragem do consumo de óleo diesel nos 
diversos setores; análise comentada das alterações nas participações dos energéticos nos 
setores de consumo do Balanço Energético Nacional; análise comentada das alterações 
nas estruturas de oferta e de comércio externo de energia, por área energética; 
sistematização da coleta e depuração dos dados do Balanço; e geração e divulgação dos 
relatórios para os agentes. Desenvolvimento de estudos técnicos, econômicos e 
ambientais das áreas de energia elétrica, petróleo e gás e demais fontes energéticas. 
Elaboração das projeções da Matriz Energética Nacional, de acordo com as diretrizes e 
políticas da área de energia, definindo as bases para o desenvolvimento de estudos 
estratégicos de expansão dos setores de eletricidade, petróleo/gás e demais fontes de 
energia, para os horizontes de 10 e 20 anos, bem como desenvolver os critérios para a 
integração do planejamento energético setorial, em articulação com as Secretarias do 
MME, gerando documentos consolidados para a utilização dos agentes setoriais. 
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Principais estudos desenvolvidos e resultados alcançados: 
 
 A ação envolveu recursos da ordem de R$ 22,8 milhões, cuja realização 
alcançou o montante de R$ 10,57 milhões, correspondente 46,36 % do previsto.  
 

Dentre os diversos estudos que caracterizam o processo de planejamento do 
setor eletro-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. O resultado desses estudos 
alimenta o ciclo de planejamento do setor energético, apoiando análises de diagnóstico 
estratégico e planos de desenvolvimento energético. 
 

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 do 
Governo Federal, a EPE enfrentou dificuldades operacionais durante a execução dos 
estudos acima citados, as quais, não obstante, foram superadas de modo a não 
comprometer a qualidade dos resultados.  
 

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. Apesar da 
denúncia dos convênios, a medida não afetou os compromissos assumidos pela EPE, 
mantendo-se intactos os objetivos iniciais, com vistas à aquisição de informações e o 
desenvolvimento de análises. 
 
2.3.1.1.1 Estudos de inventário de bacias hidrográficas 
 

No âmbito dos trabalhos associados ao Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), foram desenvolvidas no ano 2008 atividades referentes aos estudos ou de 
revisão de estudos de inventário das bacias hidrográficas dos oito (8) seguintes rios: 

 
a) Juruena (com potencial estimado de 10.000 MW); 
b) Aripuanã (2.980 MW); 
c) Sucunduri (650 MW); 
d) Jarí (2.530 MW); 
e) Trombetas (4.940 MW); 
f) Branco (4.000 MW); 
g) Araguaia (3.100 MW) e 
h) Tibagi (1.290 MW).  
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Os estudos em andamento correspondem a um potencial total estimado da ordem 
de 29.450 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 supra citados, identificando-se as dificuldades que tiveram que ser superadas 
durante sua realização, bem como a situação contratual em 31/12/2008. 
 
a) Estudo de inventário da bacia do Rio Juruena  
 

Esta bacia abrange os estados do Mato Grosso e Amazonas, envolvendo os rios 
Juruena, Arinos, Juína, Papagaio, Peixes e Buriti, entre outros. A área de drenagem da 
bacia é da ordem de 190.940 km2, com potência estimada de 10.000 MW.  
 

Este estudo foi iniciado em setembro de 2006, na vigência do Convênio MME 
n° 029/2005, com a contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da 
CNEC Engenharia S/A., com previsão de conclusão em maio de 2008. Diversas 
dificuldades acabaram por postergar o encerramento dos estudos que, porém, tiveram 
prosseguimento em 2008 com diversas atividades referentes aos estudos de engenharia e 
ambientais. Destaca-se que, para o desenvolvimento dos estudos, dificuldades de 
naturezas diversas tiveram que ser superadas, citando-se, dentre outras: 
 

� ocorrência de queimadas e de condições meteorológicas desfavoráveis, 
implicando em atraso na realização do levantamento aerofotogramétrico; 

� dificuldade e demora na obtenção das autorizações para ingresso nas Terras 
Indígenas (TIs) que estão na área de abrangência dos estudos, algumas delas 
obtidas em 2007 e 2008 após um processo de negociações junto à FUNAI. 
Registra-se que não foi obtida autorização para acesso à TI Enawenê-Nawê. 

� incidentes ocorridos na região em função da tensão com índios, causada 
principalmente pela construção de PCHs no Rio Juruena, além de ações de 
vandalismo, com destruição de equipamentos de medição instalados para os 
estudos.  

 
A superação das dificuldades identificadas implicou a necessidade de prorrogar 

o contrato firmado com a empresa CNEC Engenharia S/A. para recuperação dos prazos 
inicialmente previstos e ajustar o cronograma de execução, privilegiando a preservação 
da qualidade dos estudos finais. Em razão dos ajustes acordados, a conclusão dos 
estudos está prevista para ocorrer em dezembro/2009. 
 

O estudo de inventário da bacia do Rio Juruena atingiu a seguinte situação 
contratual em 31/12/2008: 

 
Valor Contratado 

(R$) 
Realizado (R$)           % Execução Física    

(%) 
7.258.282,68 4.899.928,26 67,5 70,0 
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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 da ordem de 146.300 km2, com potência 

estimada de 2.980 MW.  
 

Este estudo teve início em setembro de 2006, na vigência do Convênio MME n° 
030/2005, com a contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da 
Themag Engenharia e Gerenciamento Ltda., com previsão de conclusão em maio de 
2008. A execução dos estudos teve andamento em 2008 com diversas atividades 
referentes aos estudos preliminares de engenharia e ambientais cujo início foi retardado 
em relação ao inicialmente planejado. Dentre as razões que justificaram esse retardo, 
citam-se: 
 

� a inexistência de condições climáticas favoráveis para a realização da cobertura 
aerofotogramétrica da bacia; 

� os atrasos na obtenção de autorizações para ingresso e trânsito nas Unidades de 
Conservação Federais em virtude da indefinição entre o IBAMA e o Instituto 
Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio) sobre a 
competência para a emissão dessas autorizações; 

� atrasos na emissão das autorizações da FUNAI para ingresso e trânsito em oito 
Terras Indígenas (TI) localizadas na bacia; 

� as dificuldades na logística para realização dos serviços de campo no baixo 
Aripuanã, advindos do garimpo aberto nas proximidades de Apuí (rio Juma); e  

� o deslocamento urgente para atendimento hospitalar e consequente substituição 
de técnicos das equipes de topografia e de geologia acometidos por malária. 
  
A superação das dificuldades identificadas implicou a necessidade de prorrogar 

o contrato firmado com a empresa Themag Engenharia e Gerenciamento Ltda. para 
recuperação dos prazos inicialmente previstos e ajustar o cronograma de execução, 
privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais. Em razão dos ajustes 
acordados, a conclusão dos estudos está prevista para ocorrer em março/2010. 
 

O estudo de inventário da bacia do Rio Aripuanã atingiu a seguinte situação 
contratual em 31/12/2008: 

 
Valor Contratado 

(R$) 
Realizado (R$)           % Execução Física 

(%) 
5.125.394,00 2.690.831,85   52,5 60,0 
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c) Estudo de inventário da bacia do Rio Sucunduri 

 
Esta bacia concentra-se no estado do Amazonas, envolvendo os rios Sucunduri e 

Camaiú. A área de drenagem da bacia é da ordem de 26.365 km2, com potência 
estimada de 650 MW.  
 

Este estudo teve início em janeiro de 2007, na vigência do Convênio MME n° 
031/2005, com a contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da 
Concremat Engenharia e Tecnologia S.A., com previsão de conclusão em agosto de 
2008. A execução dos estudos teve andamento em 2008 com diversas atividades 
referentes aos estudos preliminares de engenharia e ambientais.  Registra-se um atraso 
no andamento dos trabalhos em relação ao inicialmente planejado devido, 
principalmente, aos seguintes eventos:  
 

� condições climáticas desfavoráveis e a ocorrência de nuvens de fumaça, 
retardaram o levantamento fotogramétrico, concluído somente em julho/2008; 

� dificuldade de identificação no campo dos pontos fotogramétricos planejados, 
devido à densa vegetação, o que acarretou na necessidade de retorno à área para 
novas determinações; 

� dificuldade e demora na concessão de autorizações de ingresso nas Unidades de 
Conservação. 

 
A superação das dificuldades identificadas implicou a necessidade de prorrogar 

o contrato firmado com a empresa Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. para 
recuperação dos prazos inicialmente previstos e ajustar o cronograma de execução, 
privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais. Em razão dos ajustes 
acordados, a conclusão dos estudos está prevista para ocorrer em fevereiro/2010. 

 
O estudo de inventário da bacia do Rio Sucunduri atingiu a seguinte situação 

contratual em 31/12/2008: 
 

Valor Contratado 
(R$) 

Realizado (R$)          % Execução Física 
(%) 

1.918.000,00 1.006.950,00   52,5 55,0 

 
d) Estudo de inventário da bacia do Rio Trombetas  
 

Esta bacia concentra-se no estado do Pará, envolvendo os rios Trombetas, 
Turuna, Cachorro, Mapuera e Erepecuru. A área de drenagem da bacia é da ordem de 
135.240 km2, com potência estimada de 4.940 MW.  
 

Este 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. A execução dos 
estudos teve andamento em 2008 com atividades da etapa dos estudos preliminares de 
engenharia e ambientais, abrangendo: a identificação preliminar dos locais barráveis, a 
cobertura de 100% da área total da bacia hidrográfica, e, ainda que com atraso em 
relação  ao  cronograma  original,  devido às dificuldades que tiveram que ser superadas  
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junto aos órgãos oficiais, a obtenção das autorizações para ingresso e trânsito em 
diversas áreas indígenas e em comunidades remanescentes de quilombos. Os estudos 
foram interrompidos em 2008 devido ao encerramento do contrato com a empresa 
responsável pelos serviços de levantamento de dados de campo, em decorrência da não 
formalização de termo aditivo dentro do prazo de vigência do contrato, provocada por 
divergências na questão financeira. Por força de Acordo Judicial firmado entre as partes 
(conforme descrito no subitem “i”), e de modo a preservar o atendimento das metas 
inicialmente estabelecidas, com a qualidade visualizada, uma nova licitação será 
efetuada em 2009, visando recuperar os prazos inicialmente previstos e ajustar o 
cronograma de execução. .  

 
O estudo de inventário da bacia do Rio Trombetas atingiu a seguinte situação 

contratual até a sua interrupção em 2008: 
 

Valor Contratado 
(R$) 

Realizado (R$)          % Execução Física 
(%) 

4.467.900,00 1.563.765,00   35,0 35,0 

 
 
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 da ordem de 57.676 km2, com 
potência estimada de 2.530 MW.  
 

Este 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. A execução 
dos estudos teve andamento em 2008 com atividades da etapa dos estudos preliminares 
de engenharia e ambientais, abrangendo: a identificação preliminar dos locais barráveis, 
a cobertura aerofotogramétrica da área da bacia hidrográfica, e, ainda que com atraso 
em relação ao cronograma original, devido às dificuldades que tiveram que ser 
superadas junto aos órgãos oficiais, a obtenção das autorizações para ingresso e trânsito 
em diversas áreas indígenas e em unidades de conservação.   

 
A superação das dificuldades identificadas, incluindo, adicionalmente, o período 

de tempo associado à solução do processo de contestação judicial impetrado por parte 
da contratada, implicou a necessidade de prorrogar o contrato firmado com a empresa 
Hydros Engenharia Ltda. para a retomada dos estudos e para ajustar o cronograma de 
execução, privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais. Em razão dos 
ajustes acordados (conforme descrito no subitem “i”), a conclusão dos estudos está 
prevista para ocorrer em junho/2010. 
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O estudo de inventário da bacia do Rio Jari atingiu a seguinte situação contratual 
em 31/12/2008 (antes do Acordo Judicial com a empresa contratada, o qual foi firmado 
no início de 2009): 

  
Valor Contratado 

(R$) 
Realizado (R$)          % Execução Física 

(%) 
2.634.981,04 1.119.866,92   42,5 42,5 

 
 
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 é da ordem de 204.640 
km2, com potência estimada de 4.000 MW.  

 
Este 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. O estudo teve 
prosseguimento em 2008, encontrando-se na etapa dos estudos preliminares de 
engenharia e ambientais. Tal estudo foi interrompido em 2008 pela falta de permissão 
de acesso e trânsito nas terras indígenas Yanomani e Raposa Serra do Sol.  

 
A superação das dificuldades identificadas, incluindo, adicionalmente, o período 

de tempo associado à solução do processo de contestação judicial impetrado por parte 
da contratada, implicou a necessidade de prorrogar o contrato firmado com a empresa 
Hydros Engenharia Ltda. para a retomada dos estudos e para ajustar o cronograma de 
execução, privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais. Em razão dos 
ajustes estabelecidos no Acordo Judicial entre as partes (conforme descrito no subitem 
“i”), a conclusão dos estudos está prevista para ocorrer em junho/2010, tendo ocorrido 
uma redução do escopo contratual com a empresa supra citada por não ter sido possível 
obter autorização para entrada nas terras indígenas Yanomani e Raposa Serra do Sol.  

 
O estudo de inventário da bacia do Rio Branco atingiu a seguinte situação 

contratual em 31/12/2008 (antes do Acordo Judicial com a empresa contratada, o qual 
foi firmado no início de 2009): 

 
Valor Contratado 

(R$) 
Realizado (R$)           % Execução Física 

(%) 
4.388.700,00 1.426.327,50    32,5 32,5 

 
 
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 
da ordem de 385.060 km2, com potência estimada de 3.100 MW.  
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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. O estudo teve 
prosseguimento em 2008, encontrando-se nas etapas de conclusão dos estudos 
preliminares e início dos estudos finais. As seguintes dificuldades tiveram que ser 
superadas para o desenvolvimento dos estudos: 

 
� após a conclusão dos levantamentos iniciais (vôos fotogramétricos, implantação 

em campo da rede de apoio básico para referência cartográfica, restituição 
aerofotogramétrica das áreas estimados dos reservatórios, entre outros), foi 
verificado que as áreas restituídas não cobriam totalmente alguns reservatórios, 
demandando levantamentos complementares, conforme previsto nos dispositivos 
do Edital de contratação; 

� constatou-se, também, que tais estudos complementares demandariam um prazo 
muito maior do que o inicialmente previsto, em vista das fortes chuvas que 
ocorriam na região em dezembro/2008, dificultando o acesso das equipes de 
campo aos locais dos levantamentos. 
 
A superação das dificuldades identificadas implicou a necessidade de prorrogar 

o contrato firmado com a empresa Engevix Engenharia S.A. para ajustar o cronograma 
de execução, privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais. Em razão dos 
ajustes acordados, a conclusão dos estudos está prevista para ocorrer em setembro/2009. 
 

O estudo de revisão do inventário da bacia do Rio Araguaia atingiu a seguinte 
situação contratual em 31/12/2008: 

 
Valor Contratado 

(R$) 
Realizado (R$)           % Execução Física 

(%) 
4.980.000,00 3.112.500,00    62,5 76,0 

 
 
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 da ordem de 25.000 km2, com potência 
estimada de 1.290 MW. 

 
Este 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. Este estudo teve andamento em 2008 em 
conformidade com o cronograma previsto, encontrando-se na etapa de estudos básicos e 
desenvolvimento intermediário dos estudos de revisão de inventário. O estudo prevê, 
complementarmente, a reconstituição das séries de vazões, que está em fase de 
conclusão e a Avaliação Ambiental Integrada, também na fase intermediária de 
desenvolvimento. 
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O estudo de revisão do inventário da bacia do Rio Tibagi atingiu a seguinte 

situação contratual em 31/12/2008: 
 

Valor Contratado 
(R$) 

Realizado (R$)          % Execução Física 
(%) 

3.111.456,00 140.015,52   4,5 18,0 

 
 
i) Acordo Judicial firmado com a empresa Hydros Engenharia 

 
Dentre os estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas e como 

resultado de competentes processos licitatórios autorizados pelo Conselho de 
Administração da empresa, a EPE contratou a Hydros Engenharia Ltda. para realizar os 
estudos relativos às bacias dos rios Branco, Trombetas e Jari. Os contratos firmados 
com a Hydros foram os seguintes: 
 
Contrato nº EPE-028 

Objeto: inventário hidrelétrico da bacia do rio Trombetas 
Data de assinatura: 25 de setembro de 2006 
Valor: R$ 4.467.900,00 
Prazo de vigência: 17 de maio de 2008 (600 dias) 

Contrato nº EPE-040 
Objeto: inventário hidrelétrico da bacia do rio Branco 
Data de assinatura: 02 de janeiro de 2007 
Valor: R$ 4.388.700,00 
Prazo de vigência: 24 de agosto de 2008 (600 dias) 

Contrato nº EPE-054 
Objeto: inventário hidrelétrico da bacia do rio Jari 
Data de assinatura: 17 de abril de 2007 
Valor: R$ 2.634.981,04 
Prazo de vigência: 05 de fevereiro de 2009 (660 dias) 
 
A execução normal dos três contratos se viu prejudicada em razão 

principalmente de dificuldades de acesso a Terras Indígenas (TI) e áreas de 
Comunidades Remanescentes de Quilombos (Trombetas). Em alguns casos, o acesso a 
TI não foi obtido (terras de Ianomâmis e Raposa Serra do Sol, ambas na bacia do rio 
Branco). 
 

Independentemente dessas dificuldades, a condução dos trabalhos por parte da 
HYDROS ensejou que a EPE manifestasse intenção de multá-la no Contrato nº EPE-
028 (Trombetas) e aplicasse multa administrativa no caso do Contrato nº EPE-054 
(Jari).  Registre-se ainda que, em maio de 2008, a Hydros não aceitou aditar o prazo do 
contrato n° EPE-028 sem a inclusão do equilíbrio econômico-financeiro pelo que o 
mesmo encerrou-se na data aprazada (17 de maio de 2008) sem consecução plena de seu 
objeto. 
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As dificuldades apresentadas pela contratada na execução do contrato n° EPE-

054 (Rio Jarí), com reflexo na qualidade dos produtos apresentados e implicando perda 
dos prazos, determinaram a decisão da EPE de suspender unilateralmente a execução do 
Contrato, com aplicação das penalidades previstas no contrato. 

 
Em 23 de julho de 2008, em virtude do conflito na área indígena Raposa Serra 

do Sol, que impedia a realização dos trabalhos de campo relativos ao Contrato nº EPE-
040(Rio Branco), a EPE suspendeu o contrato com base no art. 78, XIV, da Lei nº 
8.666/93, tendo sido a suspensão renovada em comum acordo pelas partes até 
18/02/2009. 

 
Motivada pela aplicação da rescisão unilateral ao Contrato nº EPE-054 (Jari), 

pelo término da vigência do Contrato nº EPE-028 (Rio Trombetas) e pela suspensão 
aplicada ao Contrato nº EPE-040(Rio Branco), a HYDROS ajuizou Ação Ordinária nº 
2008.34.00.023308-2 na 21ª Vara Federal de Brasília. Tal ação, autuada em 25/07/2008 
e envolvendo os Contratos nº EPE-028, EPE-040 e EPE-054, teve como base de 
argumentação da Hydros o reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro dos 
três contratos com o respectivo aditamento dos mesmos e suspensão da aplicação das 
sanções administrativas de multa, rescisão contratual e declaração de inidoneidade para 
contratar com o poder público. Sob essa argumentação a Hydros acabou obtendo 
liminar favorável à continuidade dos serviços do Contrato nº EPE-054 (Jari), que lhe 
permitiu executar os serviços de vôo aerofotogramétrico. 

 
 Essa liminar diante das argumentações apresentadas pela EPE por meio de sua 

contestação em 24/10/2008 foi revogada em 13/11/2008. 
 
Diante desse cenário e a pedido da própria Hydros, em 10/12/2008, o Juízo da 

Ação acolheu a suspensão dos autos, fixando 60 (sessenta) dias para que as partes 
avaliassem a possibilidade de eventual formalização de acordo. 

 

A Hydros reivindicou que toda essa situação repercutiu no cronograma dos 
estudos e os atrasos ensejaram pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro no valor 
total de R$ 4,3 milhões. Esses pleitos correspondiam a três naturezas básicas de custos, 
a saber: (i) reequilíbrio pela dilatação dos prazos em face das dificuldades enfrentadas 
na execução dos estudos; (ii) despesas extras e (iii) reconhecimento de serviços 
executados. 
 

As negociações com a Hydros com vistas a um termo de acordo a ser submetido 
à homologação do juízo federal da 21ª Vara da seção judiciária do Distrito Federal 
foram conduzidas tendo como objetivo principal preservar o trabalho efetuado de 
avaliação do potencial hidrelétrico das bacias hidrográficas que foram objeto dos 
contratos, observados para esses trabalhos valores considerados razoáveis. Nesse 
sentido, foram discutidas as razões do reequilíbrio pleiteado pela dilatação dos prazos: 

� não foram aceitos os pleitos referentes a atrasos no cronograma em decorrência da 
perda, pela Hydros, da janela climatológica que permite a execução de certos 
serviços, notadamente sobrevôo, cartografia e restituição aerofotogramétrica; 
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� foram acertados parâmetros técnicos para a consideração da disponibilidade de 
equipe técnica e de coordenação nos períodos em que os serviços não puderam ser 
executados em decorrência da impossibilidade de acesso às TI e áreas de 
Quilombolas; 

� foram acertados parâmetros para reconhecimento de despesas extras; 

� foram acertadas as condições de encerramento do Contrato nº EPE-028 (Trombetas) 
de modo que permitisse à EPE proceder à nova licitação para a conclusão dos 
estudos, vedada a participação da Hydros; 

� foram acertadas as condições de prosseguimento dos Contratos nº EPE-40 (Branco) 
e Contrato nº EPE-054 (Jari), que permitiram estender o prazo de vigência dos 
contratos para 30 de junho de 2010, com redução do escopo do Contrato nº EPE-040 
(Branco) por não ter sido possível obter autorização para entrada em TI, e 
reconhecer um valor adicional a ambos os contratos, como compensação pelo 
reflexo financeiro em virtude da prorrogação do prazo de vigência dos mesmos. 

 
Em resumo, o termo de acordo judicial, homologado pelo juízo da 21ª Vara Federal 

em 19/02/2009 contemplou: 
    R$ mil 

 
Contrato nº 
EPE-028 

(Trombetas) 

Contrato nº 
EPE-040 
(Branco) 

Contrato nº 
EPE-054 (Jari) 

TOTAL 

Reequilíbrio 
econômico-financeiro 

205,8 233,2 0,0 439,0 

Reconhecimento de 
despesas extras 

20,3  2,6 22,9 

Serviços executados 517,0 548,6 (*) 65,9 (*) 517,0 (**) 

TOTAL  743,1 233,2 (**) 2,6 (**) 978,9 (**) 

 
ALTERAÇÃO DOS VALORES 
CONTRATADOS 

   

Redução de escopo - - 1.097,2 - - 1.097,2 

Reflexo financeiro 
pela extensão de prazo 

- 115,3 99,9 215,2 

(*) por ser tratar de pagamento de serviços previstos em contrato, estes valores não 
constaram do termo de acordo judicial. 
(**) considerados apenas os valores que constaram do termo de acordo judicial. 
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2.3.1.1.2 Estudos de viabilidade de empreendimentos hidrelétricos 
 

No âmbito dos trabalhos associados ao Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), foram desenvolvidos no ano 2008 estudos de viabilidade referentes aos quatro 
(4) seguintes aproveitamentos hidrelétricos (AHE): 
 
a) Teles Pires (1.820 MW); 
b) Sinop (461 MW); 
c) São Manoel (747MW) e  
d) Foz do Apiacás (275 MW),  
 

Os estudos realizados, os quais correspondem a um potencial total estimado da 
ordem de 3.300 MW, contemplaram análises de engenharia e ambiental. 

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

estudos supra citados, identificando-se as dificuldades que tiveram que ser superadas 
durante sua realização, bem como a situação contratual em 31/12/2008. 
 
a) Estudo de viabilidade do AHE Teles Pires 

 
Este aproveitamento hidrelétrico, situado no rio Tele 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 preliminarmente estimada de 145 km2.  
 

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 entre as empresas Leme Engenharia Ltda. e a 
Concremat Engenharia e Tecnologia S. A., com prazo contratual até janeiro de 2009. O 
estudo teve prosseguimento em 2008, encontrando-se na etapa dos estudos preliminares 
de engenharia e ambientais.  

 
Destaca-se que, para o desenvolvimento dos estudos, dificuldades de naturezas 

diversas tiveram que ser superadas, citando-se, dentre outras: 
 

� necessidade de sobrevôo adicional para definição da área do reservatório, 
verificada nos estudos de viabilidade como sendo superior à apresentada nos 
estudos de inventário; 

�  cheia excepcional do rio Teles Pires, que motivou a reprogramação dos serviços 
de hidrometria e sondagem; 

�  a não emissão do Termo de Referência e da Autorização de Coleta, Captura e 
Transporte de fauna silvestre, pelo IBAMA, necessários para os estudos 
socioambientais (EIA/RIMA). 

 
A superação das dificuldades identificadas implicou a necessidade de prorrogar 

o contrato firmado com o consórcio Leme/Concremat para ajustar o cronograma de 
execução, privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais. Em razão dos 
ajustes acordados, a conclusão dos estudos está prevista para ocorrer em abril/2010. 
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O estudo de viabilidade do AHE Teles Pires atingiu a seguinte situação contratual 

em 31/12/2008: 
 

Valor Contratado 
(R$) 

Realizado (R$)          % Execução Física 
(%) 

6.426.854,04 2.811.748,62    43,7 50,0 

 
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 461 MW e energia firme da ordem de 200 
MW médios. O reservatório abrange uma área aproximada de 330 km2.  

 
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., com prazo contratual até janeiro de 2009. 
O estudo teve prosseguimento em 2008, encontrando-se na etapa dos estudos finais de 
engenharia e ambientais.  
 

Destaca-se que, para o desenvolvimento dos estudos, dificuldades de naturezas 
diversas tiveram que ser superadas, citando-se, dentre outras: 
 

� demora na emissão do Termo de Referência e da Autorização de Coleta, Captura 
e Transporte de fauna silvestre, pelo IBAMA, necessários para os estudos 
socioambientais (EIA/RIMA); 

�  impedimentos para a realização de sobrevôos em virtude de fumaça resultante 
de queimadas na região; 

�  impedimentos para a realização de trabalhos de sondagens, originados por 
dificuldades interpostas por proprietários de terras na região. 
 
A superação das dificuldades identificadas implicou a necessidade de prorrogar 

o contrato firmado com a Themag Engenharia e Gerenciamento Ltda. para ajustar o 
cronograma de execução, privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais. 
Em razão dos ajustes acordados, a conclusão dos estudos está prevista para ocorrer em 
agosto/2009. 

 
Valor Contratado 

(R$) 
Realizado (R$)          % Execução Física 

(%) 
3.969.870,92 2.282.675,69    57,5 70,0 

 

c) Estudo de viabilidade do AHE São Manoel 
 

Este aproveitamento hidrelétrico, situado no rio Teles Pires, nos estados do Mato 
Grosso e Pará, tem potência instalada prevista de 747 MW e energia firme da ordem de 
410 MW médios. Tem regime de operação a fio d´água, atingindo seu reservatório uma 
área preliminarmente estimada de 70 km2.  
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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, com prazo contratual até janeiro de 2009. O estudo teve 
prosseguimento em 2008, encontrando-se na etapa dos estudos preliminares de 
engenharia e ambientais.  

 
Destaca-se que, para o desenvolvimento dos estudos, dificuldades de naturezas 

diversas tiveram que ser superadas, citando-se, dentre outras: 
� necessidade de sobrevôo adicional para definição da área do reservatório, 

verificada nos estudos de viabilidade como sendo superior à apresentada nos 
estudos de inventário; 

�  cheia excepcional do rio Teles Pires, que motivou a reprogramação dos serviços 
de hidrometria e sondagem. 
 
A superação das dificuldades identificadas implicou a necessidade de prorrogar 

o contrato firmado com o Consórcio Leme/Concremat para ajustar o cronograma de 
execução, privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais. Em razão dos 
ajustes acordados, a conclusão dos estudos está prevista para ocorrer em agosto/2009. 

 
O estudo de viabilidade do AHE São Manoel atingiu a seguinte situação 

contratual em 31/12/2008: 
 

Valor Contratado 
(R$) 

Realizado (R$)          % Execução Física 
(%) 

4.241.484,05 1.988.195,66    46,9 50,0 

 
 
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 275 MW e energia firme da ordem de 142 
MW médios. Tem regime de operação a fio d´água, atingindo seu reservatório uma área 
de 59,5 km2, 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, com prazo contratual até janeiro de 2009. O estudo teve 
prosseguimento em 2008, encontrando-se na etapa dos estudos preliminares de 
engenharia e ambientais.  

 
A título de registro, destaca-se que uma das principais dificuldades que teve de 

ser superada para o desenvolvimento dos trabalhos foi a demora na liberação, pelo 
IBAMA e pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT), 
das Autorizações de Coleta, Captura e Transporte de flora e fauna silvestre, necessárias 
para os estudos socioambientais (EIA/RIMA), sendo fundamental que tais autorizações 
fossem obtidas a tempo de que os trabalhos de campo pudessem ser iniciados entre 
agosto e setembro de 2007, período de estiagem na região dos estudos. 
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A Autorização do IBAMA foi obtida somente em março/2008 e a da SEMA/MT 

em abril/2008, quando o período de chuvas na região já havia iniciado. Assim, perdeu-
se a oportunidade de realização das campanhas de seca em 2007. A realização da 
campanha referente ao período de cheia, contemplando os ecossistemas terrestres e 
aquáticos, ocorreu em março e abril de 2008. A segunda campanha, do período de 
estiagem, só foi possível ser realizada em agosto/setembro de 2008. 

 
Outra dificuldade encontrada foi a necessidade de contratar vôo adicional para 

cobrir o reservatório, e a correspondente restituição complementar, em função da grande 
diferença entre a área do reservatório indicada pelos Estudos de Inventário e a área 
levantada no estudo presente para o mesmo NA. 

 
A superação das dificuldades identificadas implicou a necessidade de prorrogar 

o contrato firmado com o Consórcio PCE/Biodinâmica para ajustar o cronograma de 
execução, privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais. Em razão dos 
ajustes acordados, a conclusão dos estudos está prevista para ocorrer em outubro/2009. 
 

O estudo de viabilidade do AHE Foz do Apiacás atingiu a seguinte situação 
contratual em 31/12/2008: 

 
Valor Contratado 

(R$) 
Realizado (R$)         % Execução Física 

(%) 
3.467.984,20 2.289.788,15   66,0 67,5 
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2.3.1.2 Ação 6907 – Planejamento do Setor Elétrico 
 
Tipo: Ação Orçamentária 
 
Finalidade: Estabelecer um amplo conjunto de informações técnicas e econômicas 
sobre os empreendimentos necessários para assegurar o suprimento de energia elétrica à 
população, no horizonte decenal, e disponibilizar um rol daqueles a serem ofertados por 
autorizações ou processos licitatórios, além de possibilitar a programação de inventários 
do potencial hidrelétrico e os estudos de viabilidade dos aproveitamentos mais 
interessantes. Resgatar o passivo social e ambiental do setor elétrico nos 
empreendimentos já construídos, em construção e em fase de planejamento, visando a 
reparação das perdas materiais e imateriais, individuais e coletivas, a recuperação e o 
desenvolvimento sócio-econômico das comunidades atingidas pelos empreendimentos. 
Diagnosticar os procedimentos relativos aos processos de outorgas de concessões, 
autorizações, permissões e registros de serviços nos segmentos de energia elétrica, 
propondo adequações e aperfeiçoamentos condizentes com o modelo institucional e 
com as políticas de diretrizes governamentais. Apoiar o setor energético, em especial o 
MME, para o cumprimento das suas atribuições e responsabilidades associadas ao 
tratamento das questões sócio-ambientais na política e no planejamento da expansão da 
oferta de energia. Atualizar e aprofundar o conhecimento dos potenciais hidrelétricos 
para a expansão da oferta de energia elétrica, com vistas ao seu aproveitamento 
estratégico.  
 
Descrição: Realização de estudos prospectivos de curto, médio e longo prazos das 
necessidades de energia elétrica para o desenvolvimento sustentável do país, 
envolvendo: levantamento dos potenciais dos recursos energéticos disponíveis, de forma 
coerente e equilibrada entre os agentes setoriais e aos interesses da sociedade; análise da 
evolução do mercado ajustado aos cenários socioeconômicos; análise da evolução da 
infra-estrutura de geração e transmissão para o suprimento do mercado; 
dimensionamento dos investimentos associados à expansão e estudos de viabilidade 
técnica econômica e ambiental de empreendimentos. Desenvolvimento de estudos para 
elaboração e aplicação de metodologias, instrumentos e procedimentos associados aos 
seguintes temas: política de meio ambiente do setor elétrico; avaliação ambiental 
integrada de empreendimentos energéticos de alternativas de expansão da oferta de 
energia; estudos de localização de usinas térmicas; gestão do processo de licenciamento 
ambiental; desenvolvimento de estudos e pesquisas associados a temas ambientais de 
interesse do setor energético. Desenvolvimento de levantamentos e estudos baseados em 
critérios técnicos, econômicos e sócio-ambientais dos potenciais hidrelétricos das bacias 
hidrográficas, com base nas indicações dos estudos de planejamento da expansão, em 
parceria com agentes setoriais vinculados ao MME. 
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Principais estudos desenvolvidos e resultados alcançados: 
 

A ação envolveu recursos da ordem de R$ 9.012 mil, cuja realização alcançou o 
montante de R$ 5.904 mil, correspondente a 65,5% do previsto.  
 

A seguir são descritos os principais estudos desenvolvidos pela EPE no âmbito 
da Ação 6907 – Planejamento do Setor Elétrico no exercício de 2008 e respectivos 
resultados alcançados: 
 
a) Balanço Energético Nacional 2008 – Ano base 2007; 
b) Plano Decenal de Expansão de Energia; 
c) Plano Nacional de Energia; 
d) Estudos de Suporte aos Leilões de Expansão da Geração de Energia Elétrica; 
e) Estudos de Suporte aos Leilões de Expansão da Transmissão de Energia Elétrica; 
f) Monitoramento, Acompanhamento e Análise do Mercado de Energia; 
g) Estudos Específicos do Planejamento da Expansão da Geração e da Transmissão de 
Energia Elétrica; 
h) Outros estudos de suporte ao planejamento energético; e 
i) Estudos sobre a indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis. 
 
2.3.1.2.1. Balanço Energético Nacional 2008 – Ano base 2007 
 

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 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 2008, 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. A divulgação do BEN pela EPE, que exigiu a formatação de base de dados 
específica, alcançou cerca de 3.000 destinatários.  

 
Merece destaque a revisão no padrão gráfico da publicação procedida pela EPE 

em 2008 com a finalidade facilitar a leitura e manuseio da publicação, bem como o 
processo de envio por via postal. A revisão no padrão gráfico representou substancial 
economia no custo de impressão, sem comprometimento de sua funcionalidade e 
compreensão de conteúdo. 

 
 
 
 
 



 

 27 

 
 
Com relação ao desenvolvimento operacional, a EPE aprimorou os critérios de 

coleta de dados e contabilização de insumos tais como energia eólica e biodiesel, que 
assumem papel cada vez mais relevante na matriz energética nacional. 
 
2.3.1.2.2 Plano Decenal de Expansão de Energia 
 

O Plano Decenal apresenta importantes sinalizações para orientar as ações e 
decisões relacionadas ao equacionamento do equilíbrio entre as projeções de 
crescimento econômico do país, seus reflexos nos requisitos de energia e a necessária 
expansão da oferta, em bases técnica, econômica e sócio-ambientalmente sustentáveis.  
 

Em 2008, foi concluído pela EPE o Plano Decenal de Expansão de Energia – 
PDE 2008-2017, disponibilizado para consulta publica nas páginas do MME e da EPE 
na internet em dezembro/2008, visando receber contribuições da sociedade de modo a 
possibilitar sua publicação no primeiro semestre de 2009. 
 

Os estudos que subsidiaram o PDE 2008-2017 foram desenvolvidos pela EPE 
durante os anos de 2007 e de 2008, tendo contado com o apoio do MME e a estreita 
colaboração de técnicos de diversas empresas do setor energético, de forma a 
possibilitar que a abrangência do planejamento no horizonte decenal incorpore uma 
visão integrada da expansão da demanda e da oferta de diversos energéticos, além da 
energia elétrica. 
 

Os estudos que fundamentam o programa de expansão da oferta de energia 
elétrica no horizonte 2017, cujos resultados são sintetizados no relatório final do Plano 
Decenal, contemplam os seguintes tópicos: 

• a projeção de demanda de energia; 
• a expansão da geração de energia elétrica; 
• a expansão da transmissão de energia elétrica; 
• a expansão das infra-estruturas de exploração e produção de petróleo e gás 

natural; 
• a expansão da oferta de derivados de petróleo; 
• a expansão da oferta de gás natural; 
• a expansão da oferta de biocombustíveis líquidos (etanol e biodiesel); 
• a estimativa de investimentos; 
• os estudos socioambientais, contemplando, além dos empreendimentos de 

geração e transmissão de energia elétrica planejados, os sistemas de exploração e 
produção de petróleo e gás natural, assim como as infra-estruturas associadas ao 
transporte de gás natural e à produção de etanol e biodiesel.  

 
 
2.3.1.2.3. Plano Nacional de Energia 
 

No ano de 2008 foram realizados estudos preparatórios para a elaboração do 
Plano Nacional de Energia visando principalmente o aprimoramento dos modelos 
matemáticos utilizados tanto na projeção do consumo de energia dos diversos 
segmentos da economia quanto no planejamento da oferta de energia no longo prazo.  
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Especificamente com relação aos segmentos de consumo, foram realizados 

estudos sobre a caracterização do uso da energia nos setores industrial, de transportes e 
agropecuário. Do setor industrial, destaca-se o estudo em que se buscou um 
aprofundamento da compreensão do uso da energia no setor siderúrgico, um dos mais 
energointensivos. No setor de transportes foi realizada uma avaliação de estudos 
internacionais sobre prospecção tecnológica no setor de transportes e uma avaliação 
acerca da penetração de novas tecnologias no Brasil no longo prazo. 
 

Pelo lado da oferta de energia foram realizados estudos com o objetivo de 
fornecer subsídios para a estimativa da oferta petróleo e derivados, gás natural, 
biocombustíveis e eletricidade a partir de fontes renováveis (hidroeletricidade, solar, 
eólica, biomassa) e não renováveis (nuclear e carvão mineral) no longo prazo. Dois 
estudos em particular, merecem destaque:  

 
� “Considerações sobre Repotenciação e modernização de usinas hidrelétricas”, 

estudo que quantifica o potencial de adição de oferta de energia elétrica advindo 
da repotenciação das usinas em operação há mais de 20 anos; e 

 
� “Avaliação preliminar do Aproveitamento energético dos resíduos sólidos 

urbanos de Campo Grande, MS”, estudo em que se analisa a viabilidade técnico-
econômica do aproveitamento do lixo como recurso energético.  

 
2.3.1.2.4. Estudos de Suporte aos Leilões de Expansão da Geração de Energia 

Elétrica 
 

Foram desenvolvidos estudos e atividades relacionadas aos seguintes leilões de 
energia nova ocorridos em 2008:  

• AHE Jirau (3.300 MW), no rio Madeira, realizado em 19/05/2008; 
• Leilão de energia de reserva, para a contratação de energia proveniente de fontes 

a biomassa, realizado em 14/08/2008; 
• Leilão A-3, para entrega de energia em 3 anos (2011), realizado em 17/09/2008,  
• Leilão A-5, para entrega de energia em 5 anos (2013), realizado em 30/09/2008. 

 
As atividades realizadas compreenderam: o cadastramento dos 

empreendimentos, a habilitação técnica dos empreendimentos de geração de energia 
elétrica e o estabelecimento de parâmetros para o edital da licitação. 
 

O cadastramento abrangeu, dentre outros itens, a recepção dos dados dos 
proponentes e o desenvolvimento e atualização do sistema computacional apropriado a 
tal tarefa, permitindo o registro on-line das informações pelos agentes que querem se 
candidatar ao processo licitatório. 

 
A habilitação técnica compreendeu a análise técnica dos estudos de viabilidade 

dos projetos dos empreendedores, incluindo estudos de otimização dos orçamentos, 
visando à redução dos custos de investimento estimados que levem a Preços de 
Referência compatíveis com a modicidade tarifária. No processo da habilitação técnica 
foram avaliados o projeto de geração, sua conexão elétrica à rede de transmissão, bem 
como os estudos socioambientais sobre tais projetos. 
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Particularmente para o citado Leilão de Energia de Reserva, realizado para a 

contratação de energia proveniente de fontes a biomassa, ressalta-se a análise adicional 
elaborada quanto aos sistemas de conexão elétrica, da qual resultaram instalações 
compartilhadas de geração (ICGs) para a integração das fontes mais afastadas do 
sistema interligado nacional.  
 

No que se refere aos parâmetros da licitação, destacam-se o estabelecimento da 
Garantia física dos empreendimentos habilitados e os estudos para a definição pelo 
MME dos preços de referência de cada leilão, dentre outras atividades.  

 
A tabela a seguir sintetiza os dados relativos aos leilões realizados em 2008: 

 
LEILÕES DE ENERGIA NOVA - 2008 

PROJETOS 
CADASTRADOS 

PROJETOS 
HABILITADOS 

ENERGIA 
CONTRADADA 

LEILÃO 
QTD. MW 

instalado 
QTD. MW 

instalado 
QTD. MW 

instalado 
MW 
médio 

PREÇO MÉDIO 
CONTRATADO 

PELAS 
DISTRIBUIDORAS 

AHE JIRAU 01 3.300 01 3.300 01 3.300 1.975 71,37 

A-3 369 40.944 193 20.633 10 1.935 1.076 128,42 

A-5 263 43.747 146 25.252 24 5.567 3.125 141,78 

RESERVA 163 8.853 96 5.235 31 2375 548 58,84 

TOTAL 796 96.844 436 54.420 66 13.177 6.724  

 
No que se refere ao leilão do Aproveitamento Hidrelétrico de Jirau, localizado 

no rio Madeira, Estado de Rondônia, destaca-se a otimização, desenvolvida pela equipe 
técnica da EPE, do projeto de viabilidade originalmente elaborado pelos 
desenvolvedores, contribuindo significativamente para o sucesso do certame, 
particularmente para a modicidade tarifária. As sugestões de engenharia propostas pela 
EPE, levadas à auditoria do TCU, proporcionaram redução de cerca de R$ 3,9 bilhões 
no montante de investimento estimado pelos empreendedores (R$ 12,6 bilhões), o que 
representa uma redução da ordem de 31%.  
 

Ainda quanto aos leilões de expansão da geração elétrica, foram desenvolvidos 
pela EPE estudos e atividades iniciais de suporte ao leilão de fontes eólicas, programado 
para 2009.  Nesse contexto, foi preparada uma nota técnica contendo recomendações e 
sugestões de diretrizes a serem estabelecidas pelo MME para a realização desse 
certame. Tais recomendações foram derivadas de uma visão dos panoramas 
internacional e nacional da expansão da geração eólica, fundamentando-se também em 
constatações emanadas de diversas reuniões de trabalho realizadas pela EPE com 
empresas investidoras multinacionais, fabricantes nacionais e estrangeiros de aero 
geradores, consultores técnicos, associações de investidores e produtores independentes 
de energia elétrica. 
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2.3.1.2.5. Estudos de Suporte aos Leilões de Expansão da Transmissão de Energia 

Elétrica 
 

Foram desenvolvidos estudos e atividades, a seguir descritas, destinadas 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, ao 
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS 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, incluindo 
também a estimativa de custos destes empreendimentos. Este documento, 
produzido anualmente pela EPE e consolidado pelo MME juntamente com 
informações complementares do Plano de Ampliações e Reforços – PAR do 
ONS, estabelece o elenco de obras de transmissão a serem licitadas, 
oportunamente;  

• Análise técnico-econômica das alternativas - Relatórios R1. Tais relatórios 
consolidam os estudos de planejamento da expansão dos sistemas de 
transmissão regionais objetivando eliminar problemas específicos apontados nos 
estudos de transmissão contidos no Plano Decenal de Expansão de Energia. 
Além da realização dos estudos, são também elaborados pareceres técnicos 
relativos a estudos desenvolvidos por terceiros. Nesses relatórios ou pareceres é 
incluída a análise socioambiental dos empreendimentos. 

• 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 da transmissão. 

• Análise socioambiental dos empreendimentos de transmissão - Relatórios R3. 
Além da avaliação socioambiental citada para os relatórios R1, é também feita a 
caracterização e análise socioambiental dos corredores de transmissão (relatório 
R3), visando a subsidiar o processo de licitação das instalações da transmissão. 

 
Como destaque dentre os estudos finalizados pela EPE em 2008, cita-se o estudo 

da transmissão necessária ao escoamento da energia das usinas do rio Madeira 
(Relatórios dos tipos R1, R2 e R3 acima descritos), o qual subsidiou o leilão das linhas 
de transmissão de energia dessas usinas realizado em 26/11/2008. Este sistema teve 
investimentos previstos da ordem de 8 bilhões de reais, compreendendo um total de 
cerca de 5.400 km de linhas de transmissão e abrangendo equipamentos em corrente 
contínua e em corrente alternada. 
 

Destaca-se, também, o estudo realizado pela EPE quanto às instalações 
compartilhadas de geração (ICGs), o qual subsidiou o leilão de energia de reserva, a 
partir de fontes a biomassa, citado anteriormente. Para a integração dessas fontes ao 
Sistema Interligado Nacional, foi realizado em 24/11/2008 o leilão de expansão da Rede 
Básica dos estados de Mato Grosso e Goiás, juntamente com a licitação das ICGs e as 
instalações de uso exclusivo das fontes geradoras. Tal leilão contemplou cerca de 960 
km de linhas de transmissão em 138 kV. 
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Além dos dois leilões acima citados, ocorreram ainda em 2008 as seguintes 

licitações de outorgas de concessão de transmissão: 
 
1) Leilão 004/2008, em 27/06/2008, abrangendo: 

� Lotes A, B e C: instalações associadas à interligação Tucuruí – Macapá – Manaus, 
(cerca de 3.000 km de linhas de transmissão em 500 kV e 780 km de linhas em 230 
kV), além dos equipamentos das subestações associadas. 

� Lote D a L: linhas de transmissão (cerca de 1.200 km de linhas de transmissão em 
230 kV) e subestações nas diversas regiões do sistema interligado além de 
equipamentos de subestações em 230 kV, 345 kV, 440 kV e 500 kV. 

 
2) Leilão 006/2008, em 03/10/2008, com linhas de transmissão (cerca de 180 km de 

linhas de transmissão em 500 kV e 180 km de linhas em 230 kV) e subestações nas 
diversas regiões do sistema interligado, , além de equipamentos de subestações em 
500 kV e 230 kV . 

 
3) Leilão 008/2008, em 24/11/2008, de 1.550 km de linhas de transmissão em 230 kV, 

além de equipamentos de subestações em 440 kV e 230 kV . 
 
2.3.1.2.6. Monitoramento, Acompanhamento e Análise do Mercado de Energia 
 
  Os dados de demanda de energia levantados e analisados devem ter a maior 
amplitude possível, seja pelo lado das fontes primárias e secundárias de energia, seja 
por unidade da federação. Assim, são discriminados e analisados segundo os principais 
setores da economia brasileira. Entre as aplicações internas à EPE desenvolvidas a partir 
do monitoramento e acompanhamento do mercado de energia incluem-se: análise de 
competição de energéticos entre si; análise da distribuição regional dos usos por fonte, 
análise do comportamento da demanda vis-à-vis o comportamento da economia, análise 
das projeções da demanda de energia elétrica aplicada ao planejamento energético da 
operação dos sistemas elétricos, análise e avaliação da demanda de energia no país, com 
destaque para a administração da rede de informações sobre o consumo de energia 
elétrica. 
 
  Como parte do acompanhamento do mercado de energia elétrica a COPAM – 
Comissão Permanente de Análise e Acompanhamento do Mercado, instituída e 
coordenada pela EPE, realiza, trimestralmente, 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. 
 
a) Resenha mensal do acompanhamento do mercado de energia elétrica 
 
  Editada regularmente, na forma atual, a partir de outubro de 2007, a resenha1 
tem como objetivo apresentar a estatística e a análise da evolução mensal do mercado de  

                                                 
1 Anteriormente, eram produzidos boletins mensais. A formatação das resenhas teve como objetivo 
divulgar de forma sintética e rápida as principais estatísticas derivadas do acompanhamento do mercado 
de energia elétrica 
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energia elétrica nacional, 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 que tem resultados publicados mensalmente. 
 
b) Boletins trimestrais – economia e energia: 
 
  Os boletins apresentam a estatística e a análise da evolução trimestral do 
mercado de energia nacional, bem como de indicadores desse mercado, tais como 
consumos médios, dados de consumidores, etc. O objetivo é a apresentação e a 
discussão do mercado de energia desagregado por regiões geográficas e Brasil, segundo 
os seus principais setores consumidores. Analisa-se a evolução do mercado vis-à-vis o 
comportamento de indicadores econômicos que afetam o nível do consumo de energia:  
PIB, produção industrial por setor e regional, emprego e rendimento, comércio, 
agropecuária, exportações e importações, entre outros. Além disso, analisa-se a 
conjuntura econômica nacional, regional e setorial com foco nos resultados trimestrais 
dos indicadores econômicos divulgados pelo IBGE. 
 
2.3.1.2.7. Estudos Específicos do Planejamento da Expansão da Geração e da 

Transmissão de Energia Elétrica 
 

Em 2008, os principais estudos desenvolvidos relativos a este item foram os 
seguintes: 
 
a) Estudos associados aos grandes aproveitamentos hidrelétricos na região amazônica; 
b) Estudos específicos do sistema de transmissão, contemplando: 

- Estudos sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão; 
- Pareceres sobre estudos de acesso à Rede Básica por novos agentes; 
- Estudos sobre as interligações regionais e limites de intercâmbio; 
- Estudo sobre a confiabilidade do sistema interligado nacional; 
- Estudos de curto-circuito; 

c) Aprimoramento e desenvolvimento metodológico. 
 
 Os estudos realizados apresentam características conforme a seguir descrito: 
 
a) Estudos associados aos grandes aproveitamentos hidrelétricos na região 

amazônica 
 

Os estudos do Plano Decenal 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: 
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- na bacia do Rio Madeira, caracterizada por um potencial hidrelétrico expressivo, foi 

indicado inicialmente o complexo composto pelos aproveitamentos de Santo Antônio 
(capacidade final de 3.150 MW, cuja concessão foi licitada em dezembro/2007, com 
previsão de início da motorização em meados de 2012) e Jirau (3.300 MW, com 
licitação realizada em maio/2008 e entrada em operação prevista para 2013), 
totalizando 6.450 MW, localizados no Estado de Rondônia. 

- na região de Volta Grande do rio Xingu, no estado do Pará, o complexo hidrelétrico de 
Belo Monte, que terá, na sua configuração final, uma capacidade instalada de 
11.000 MW, cuja entrada em operação deve ocorrer a partir de 2014. 

- na bacia do rio Teles Pires, onde se caracteriza um potencial hidrelétrico de cerca de 
3.700 MW distribuídos em seis usinas, com entrada em operação a partir de 2015.   

- na bacia do rio Tapajós, a usina São Luiz dos Tapajós com potencial hidrelétrico de 
cerca de 6.000 MW, com entrada em operação a partir de 2016. 

- na bacia do rio Tocantins, a usina Marabá com cerca de 2.200 MW, com entrada em 
operação a partir de 2016. 

 
Os estudos associados a tais aproveitamentos destacam-se por sua relevância, 

tendo em vista o montante de investimentos envolvidos nos empreendimentos de 
geração e nos sistemas de transmissão, bem como pelos impactos resultantes na 
operação e na expansão do Sistema Interligado Nacional (SIN), particularmente na 
expansão das interligações existentes, na necessidade de novas interligações e de 
significativos reforços nos sistemas regionais.  
 

De modo a se analisar adequadamente a integração dos aproveitamentos acima 
mencionados, cuja capacidade total atinge valores da ordem de 30.000 MW, com cerca 
de 18.500 MW entrando em operação no horizonte decenal, foram necessários estudos 
específicos, realizados de forma integrada, contemplando o planejamento eletro-
energético, a expansão do sistema de transmissão e os aspectos socioambientais. Tais 
estudos, tendo em vista a programação de diversas dessas usinas para o final do período 
decenal, requerem a consideração de um horizonte além de 10 anos. 
 
b) Estudos específicos do sistema de transmissão 
 

Alem dos estudos de transmissão que deram suporte aos leilões de expansão da 
geração e da transmissão anteriormente citados, foram realizados outras análises 
especificas, a saber:  

• Estudos sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão contemplando 
análises específicas das projeções de tarifas de uso do sistema de transmissão, 
incluindo análises de sensibilidade, aplicações e testes de aprimoramentos ou 
atualizações da metodologia de cálculo dessas tarifas; 

 
• Pareceres sobre estudos de acesso à Rede Básica por novos agentes a partir dos 

estudos elaborados pelos agentes de geração e consumo, encaminhados pelo 
MME à EPE, são elaborados Pareceres Técnicos de modo a subsidiar o processo 
de solicitação de conexão desses agentes na rede de transmissão. Em função do 
porte das potências a serem instaladas ou cargas elétricas a serem ligadas, a 
conexão desses agentes pode trazer impactos significativos na rede de 
transmissão existente e planejada.  Assim,  são  desenvolvidas análises e estudos  
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de acesso ao SIN de grandes consumidores e geradores, conforme procedimento 
disciplinado pelo Decreto n° 5.597, de 25.11.2005. São realizadas análises para 
definição das instalações de transmissão para conexão à Rede Básica, às Demais 
Instalações de Transmissão – DIT e ao Sistema de Distribuição dos 
empreendimentos de geração e consumo. Fazem parte do escopo, estudos em 
regime permanente, dinâmico, análise econômica e seleção das alternativas de 
mínimo custo global. 

• Estudos sobre as interligações regionais e limites de intercâmbio desenvolvidos 
a partir dos requisitos de ampliação das interligações detectados pelos estudos 
energéticos, contemplando análises de regime permanente e de desempenho 
dinâmico do sistema interligado, visando caracterizar a evolução das 
necessidades de reforços na rede de transmissão que interliga os subsistemas 
elétricos. 

• Estudo sobre a confiabilidade do sistema interligado nacional contemplando 
análises específicas sobre a evolução dos índices de confiabilidade do SIN no 
período decenal, procurando caracterizar e classificar a contribuição relativa, 
para os índices de falha globais, associada aos subsistemas elétricos, aos 
diversos níveis de tensão e às instalações de fronteira entre a Rede Básica e a 
rede de distribuição. 

• Estudos de curto-circuito para avaliação da evolução dos níveis de curto-circuito 
no período decenal, procurando caracterizar a eventual superação da 
suportabilidade de equipamentos nas diversos níveis de tensão da Rede Básica e 
nos diferentes subsistemas. 

 
c) Aprimoramento e desenvolvimento metodológico 
 

Esses estudos contemplam o aprimoramento das metodologias utilizadas para o 
planejamento da expansão dos sistemas de geração e transmissão, bem como o 
acompanhamento e/ou desenvolvimento de novas metodologias ou procedimentos.  

 
Incluem-se, dentre outros, os seguintes tipos de estudos ou atividades: 

 
- Estudos eletroenergéticos: 

 
Aprimoramento e atualização das metodologias, critérios e procedimentos para 

as simulações da operação do sistema hidrotérmico, objetivando os diversos tipos de 
estudos de planejamento da expansão do sistema de geração. Dentre estes estudos, 
destacam-se os que tiveram como objetivo principal propor alterações nos critérios 
gerais de planejamento, tanto para os estudos da expansão da geração quanto para o 
cálculo da garantia física, tornando o planejamento da expansão mais compatível com o 
modelo de comercialização de energia e de operação do sistema elétrico. 

 
Tais análises fundamentaram a publicação da Resolução nº 9, de 28 de julho de 

2008 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). 
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- Estudos de transmissão  

 
Aprimoramento da metodologia e procedimentos para o cálculo das Tarifas de 

Uso do Sistema de Transmissão (TUST) elaborada pela ANEEL e aprimoramento e 
atualização das metodologias, critérios e procedimentos de planejamento da expansão 
da transmissão. 
 
- Estudos socioambientais  

 
Aprimoramento dos critérios e procedimentos para a consideração dos aspectos 

socioambientais no PDE, abrangendo os seguintes tópicos: 
a) aprimoramento da metodologia para a análise dos aspectos socioambientais 

do planejamento da oferta de petróleo e derivados, gás natural e biocombustíveis; 
b) proposição para internalização das variáveis relativas ao desenvolvimento 

regional e aos benefícios socioeconômicos dos empreendimentos; 
c) aprimoramento da metodologia para a avaliação dos aspectos socioambientais 

dos projetos termelétricos e para utilização dos indicadores de sustentabilidade para os 
projetos programados no Plano; 

d) aprimoramento da base de dados dos projetos termelétricos e hidrelétricos em 
análise no Plano; 

e) estudos de comparação de indicadores socioambientais das fontes de geração 
energia; 

f) elaboração de Termo de Referência para elaboração de estudos 
socioambientais da transmissão R3. 
 
2.3.1.2.8 Convênio MME/EPE nº. 036/2005  

 
O Convênio assinado em dezembro de 2005 para estudos do potencial de 

aproveitamento de combustíveis fósseis sólidos com insumo energético nas regiões 
Norte e Nordeste, no montante de R$ 5.250 mil, dos quais R$ 5.000 mil relativos à 
parcela do MME e R$ 250 mil correspondentes à da EPE, foi encerrado em dezembro 
de 2007 por proposta da EPE e manifestação favorável emitida pelo Concedente em 
novembro de 2007 e com as devidas aprovações da Diretoria Executiva e Conselho de 
Administração da EPE.  

 
Para a realização de seu objeto, o Convênio previa, em primeira etapa, a 

pesquisa de incidência e quantificação de reservas de carvão mineral e turfa nas regiões 
de interesse e, em segunda etapa, a avaliação técnico-econômica da viabilidade do 
aproveitamento desses energéticos para a geração de energia elétrica. Pela 
especificidade e abrangência das atividades da primeira etapa, que fogem à expertise da 
EPE, identificou-se a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM como 
aquela que melhor atendia ao interesse público pela experiência, capacitação e sigilo das 
informações obtidas. Cumpre destacar que a CPRM, empresa pública vinculada ao 
MME, tem a atribuição de serviço geológico do Brasil. Posteriormente, o Conselho de 
Administração da EPE identificou nessa contratação conflito de interesses que 
implicavam em ônus desnecessário ao Concedente, optando pela denúncia do Convênio 
e devolução ao MME das importâncias envolvidas. 
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Os valores liberados, deduzidos das realizações financeiras e acrescidos das 

receitas decorrentes das aplicações dos recursos, no montante de R$ 5.605 mil foram 
integralmente recolhidos ao Tesouro Nacional no início de 2008. 
 
2.3.1.2.9. Estudos sobre a indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis 
 

O ano de 2008 foi importante para o planejamento energético na área de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Diversos estudos foram elaborados, sendo que os 
estudos que compõem os capítulos do PDE, na área de etanol e no apoio à Comissão 
Interministerial para revisão do marco regulatório do petróleo e gás natural foram os 
que conquistaram maior visibilidade externa. 

 
Um dos fatores externos que contribuiu para a qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos foi o fortalecimento das relações de trabalho com a Secretaria de 
Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis – SPG do MME. 

 
Cabe destacar os trabalhos de apoio ao MME relacionados às mudanças do 

marco regulatório legal da área de petróleo e gás natural, devido às descobertas do Pré-
Sal que suscitaram a Resolução CNPE n° 06/2007, de 08.11.2007 – Art. 40 
“Determinar ao Ministério de Minas e Energia que avalie, no prazo mais curto 
possível, as mudanças necessárias no marco legal que contemplam um novo paradigma 
de exploração e produção de petróleo e gás natural, aberto pela descoberta da nova 
província petrolífera, respeitando os contratos em vigor.”. 

 
Em fevereiro de 2008 foi criado um Grupo de Trabalho, composto por 

representantes da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis, do 
MME e da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, para elaborar estudos que 
subsidiassem o MME no atendimento às recomendações da Resolução CNPE N0 
06/2007. No âmbito deste GT, foram realizados, entre outros, os seguintes estudos, que 
serviram como subsídio, não só para o MME/SPG, como para a Comissão 
Interministerial criada em 17.07.2008, por Decreto Presidencial, com a finalidade de 
estudar e propor as alterações necessárias na legislação, no que se refere à exploração e 
à produção de petróleo e gás natural nas novas províncias petrolíferas descobertas em 
área denominada Pré-Sal: 
 

� Aspectos conceituais dos sistemas regulatórios de exploração e produção de 
petróleo e gás natural e a experiência internacional: análise dos principais tipos 
de modelos regulatórios existentes e dos sistemas adotados em vários países 
produtores de petróleo; 

� Estimativas preliminares das reservas na área do Pré-Sal e simulação de 
possíveis produções de petróleo e gás natural, a partir de avaliações de recursos 
descobertos e não-descobertos do Pré-Sal das bacias de Santos, Campos e 
Espírito Santo; 

� Análise Estratégica: Contexto Mundial e Nacional para o Desenvolvimento das 
Jazidas de Petróleo e Gás em Estruturas de Pré-Sal no Brasil  

� Avaliação do Modelo Atual de Arrecadação de Participações Governamentais 
previstas na Lei do Petróleo: Proposição de Alternativas para Diferentes 
Regimes Fiscais; 
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� Arcabouço Legal Vigente das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo 

e Gás Natural – Análise Jurídica das Alternativas de Adequações e Alterações 
Estudadas pelo GT MME/EPE em face das Descobertas no Pré-Sal.  

 
Na área de exploração e produção de petróleo e gás natural foram desenvolvidos 

outros estudos, além daqueles descritos acima, destacando-se os estudos sobre 
Perspectivas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás no Brasil, inclusive com o 
desenvolvimento de metodologias próprias.   
 
 Na área de gás natural foram desenvolvidas atividades ligadas ao Plano Decenal 
de Energia, com destaque para a elaboração da projeção da demanda de gás natural em 
conjunto com a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado –  
ABEGÁS, além dos balanços de gás e os estudos referentes à adequação da infra-
estrutura nacional de transporte. Foi elaborado o estudo “Avaliação do Mercado 
Interruptível de Gás Natural no Brasil”, integrante do Convênio MME/039, através de 
consultoria contratada com a Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB 
GEE/IE/UFRJ). 

 
Foi elaborado Parecer técnico sobre o Gasoduto Urucu – Porto Velho que 

contemplou análise acerca das considerações que a Eletrobrás fez sobre posicionamento 
do MME e em seguida uma análise do estudo da Eletrobrás, propriamente dito, tudo 
versando sobre a conveniência ou não da construção do gasoduto. 
  

Outras atividades realizadas: 
 

� estudos sobre a projeção dos preços de petróleo Brent até 2035, com foco na 
análise dos fundamentos de mercado nas próximas décadas. 

� artigo técnico sobre projeção das demandas mundiais de petróleo e gás natural, 
projetando-se as demandas mundiais de petróleo e gás natural para o período 
2008-2030, a partir da aplicação de formulações econométricas agregadas. 

� metodologia de projeção de diferenciais de preços de petróleos a partir de 
petróleos “marcadores” (Brent), apresentando um modelo de projeção de preços 
dos petróleos baseado em uma formulação econométrica.  

 
No que tange à Área de Biocombustíveis, destaca-se, ainda no escopo do PDE, a 

elaboração da Projeção da Demanda de etanol e gasolina e de biodiesel, incluindo a 
realização de melhorias nos Modelos EPE de Previsão de Demanda (Etanol e Gasolina e 
Biodiesel). Em relação à expansão da oferta destes biocombustíveis líquidos, o Estudo 
da Oferta de Etanol contemplou os aspectos de mercado para o etanol brasileiro e a 
expansão da capacidade de oferta, avaliando a produção de etanol no Brasil e a 
quantidade de usinas necessárias para o atendimento às demandas interna e externa, 
bem como a logística e a infra-estrutura de transporte desse energético (inclusive para a 
exportação) e o seu potencial de expansão. Quanto aos estudos associados à expansão 
da oferta de biodiesel, foram analisados os aspectos de disponibilidade de insumos e de 
capacidade instalada de processamento para a sua produção. 
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Ademais, foi também elaborada a Perspectiva de Preços nacionais e 

internacionais a fim de subsidiar a avaliação da competitividade nacional desse 
energético, incluindo uma análise da possibilidade de consumo além do obrigatório 
estabelecido pela legislação, para condições específicas. Assinala-se nos estudos de 
expansão da oferta de biocombustíveis líquidos do PDE a elaboração de Banco de 
Dados Georreferenciados das usinas de etanol e biodiesel no Brasil.  

 
Cabe registrar que a Área de Biocombustíveis também contribuiu para a 

elaboração do Plano Nacional de Mudanças Climáticas - PNMC, através dos estudos 
referentes ao PDE e do Estudo sobre Oportunidades de Mitigação através do uso de 
biocombustíveis. 
 
2.3.1.2.11 Convênio MME/EPE nº. 039/2005  
 

O Convênio assinado em dezembro de 2005, no montante de R$ 5.500 mil, dos 
quais R$ 5.000 mil relativos à parcela do MME e R$ 500 mil correspondentes à da EPE, 
teve os recursos integralmente liberados pelo MME em janeiro de 2006, sendo que a 
execução financeira realizada até o seu encerramento, ocorrido em 27 de junho de 2008, 
encontra-se a seguir demonstrada: 

 

 
 

 
No que diz respeito à execução física foram concluídas todas as etapas previstas 

no Convênio, excetuando a construção de um Banco de Dados Computacional sobre o 
Setor de Abastecimento de Petróleo, Derivados, Biocombustíveis e Gás Natural no 
Brasil, que foi parcialmente executado, sendo concluída a fase de “Modelagem do 
banco e definição das principais aplicações”. A não conclusão das outras fases deste 
item do Convênio foi em decorrência de vários fatores, dentre eles podemos destacar:  

� Dificuldades de interação com as instituições fontes de dados (ANP, Petrobras, 
Transpetro, Abiquim e outras),  

�  Foi identificado que o projeto não era factível dentro do tempo previsto 
inicialmente. Além disto, a estimativa para levantamento dos requisitos, 
execução da licitação, o desenvolvimento e a implantação, ficaria em torno de 
24 meses. Ou seja, para esse projeto especificamente, o Convênio teria que 
vigorar até final de 2009, sem contar eventuais atrasos no processo licitatório. 
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Para a conclusão do projeto, o MME poderá dar continuidade ao 

desenvolvimento do Banco de Dados, utilizando recursos próprios, com apoio técnico 
da EPE.” 
 

Os valores liberados, deduzidos das realizações financeiras e acrescidos das 
receitas decorrentes das aplicações dos recursos, no montante de R$ 1.572 mil foram 
integralmente recolhidos ao Tesouro Nacional em julho de 2008. 
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2.3.2 – Programa 0750 - Apoio Administrativo 
 
Tipo: Ações Orçamentárias   
 
Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando 
as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio 
programa. 
 
Descrição: Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; 
manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; 
manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, 
utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo 
o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com 
viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas 
de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou 
dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, 
formulação e divulgação de políticas; produção e edição de publicações para divulgação 
e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio 
necessárias à gestão e administração do programa.  
 
Principais estudos desenvolvidos e resultados alcançados: 
 

As ações envolveram recursos da ordem de R$ 36.871 mil cuja realização 
alcançou o montante de R$ 30.674 mil correspondente a 83% do previsto. Tendo a vista 
que as rubricas orçamentárias da EPE foram remanejadas do MME em data posterior à 
aprovação da LOA/2008, a execução das atividades de custeio ocorreu na ação 
Planejamento do Setor Elétrico. Tal situação se repetiu em 2009 e a EPE já alertou o 
MME para a necessidade de correção da situação a partir de 2010. 
 
2.3.2.1 Gestão de Recursos Humanos 
 
Objetivo geral 
 
  Realizar ações voltadas à contratação, retenção, formação e ao desenvolvimento 
do quadro de pessoal, compatível, em termos quali-quantitativos, com as necessidades 
da Empresa, com vistas ao cumprimento de suas responsabilidades institucionais. 
 
Movimentação de Pessoal 
 
  A EPE iniciou o ano de 2008 com um contingente de colaboradores de 230 
pessoas, excluídos os 5 Diretores (todos requisitados), sendo 164 (71%) empregados 
pertencentes ao quadro inicial e ao quadro efetivo, aí incluídos 16 requisitados de 
órgãos públicos e empresas estatais, 49 (21%) postos de serviço terceirizados (a maioria  
relacionada à prestação de serviços gerais) e 17 (8%) estagiários. 
  
 Em 30/06/2008, esgotou-se o prazo de vigência do 1º Concurso Público, sendo 
que das 156 vagas do cadastro reserva foram chamados 154 concursados. 
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  Em 2008 foi dada continuidade no processo de contratação de pessoal oriundo 
do 2º Concurso Público (477 postos no cadastro reserva), cujas primeiras contratações 
ocorreram em dezembro de 2007, com o objetivo de atender ao volume de trabalho 
demandado pelo cumprimento das responsabilidades institucionais da Empresa, assim 
como para acelerar a transferência gradativa de conhecimento do pessoal do quadro 
inicial para o pessoal do quadro efetivo.  
 
  Do total de 188 convocados, ocorreram 134 admissões em razão de 16 
eliminações e 38 desistências manifestadas pelos candidatos. Dos candidatos 
contratados, 15 pediram desligamento, permanecendo 119 empregados em 31/12/2008. 
 
  Todo o cadastro reserva para posições de nível médio, no Escritório Central da 
Empresa, foi esgotado em setembro de 2008, fato que motivou a realização do 3º 
Concurso Público para formação de novo cadastro reserva, destinado somente ao cargo 
de Assistente Administrativo (nível médio) do PCS.  
 
  Em 4 de novembro foi assinado o 2º Acordo Coletivo de Trabalho com o 
Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia Elétrica do Rio de Janeiro e 
Região – SINTERGIA/RJ, o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro - 
SENGE-RJ e o Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro – 
SINDECON/RJ.  
 
  Em paralelo às negociações com os três sindicatos, a EPE obteve, junto ao 
DEST, autorização para revisar o salário do cargo de Assistente Administrativo- Nível 
Médio, com o objetivo principal de reter os empregados, a exemplo do ocorrido no ano 
anterior para os cargos de Nível Superior. 
 
  Em 2008, houve uma redução de 3 postos de serviços terceirizados 
(administrativos), que foram substituídos por concursados, implicando uma redução 
significativa em 2008, de 21 % para 14% do quadro total de colaboradores.  
 
  O Quadro Inicial sofreu uma redução de 5 postos em relação a 2007, ou seja, 
reduziu de 71 postos em 2007 para 66 postos em 2008.  
 

Avaliação de Desempenho e Promoções 
 
  A Sistemática de Avaliação de Desempenho instituída em 13 de agosto de 2007 
passou por reformulações para a sua adequação ao novo PCS (Plano de Cargos e 
Salários) da EPE, aprovado em 27.11.2007.  Ao longo de 2008, houve a tramitação da 
nova Sistemática em diversas instâncias, culminando com sua aprovação ao final do 
mês de outubro de 2008, tanto pela Diretoria Executiva quanto pelo Conselho de 
Administração da EPE.  
 
  A Sistemática foi implantada em outubro de 2008, compreendendo três fases: 
preparação dos profissionais indicados pelas respectivas Diretorias para atuarem como 
avaliadores de desempenho; divulgação da Sistemática para toda a Empresa e início do 
processo de avaliação que finalizou em dezembro de 2008. 
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  Do total de empregados em maio/2008, 111 atenderam ao requisito de tempo 
mínimo de serviço (6 meses) previsto na Sistemática de Avaliação. 

  Em outubro de 2008, também foi aprovada, pela Diretoria Executiva e pelo 
Conselho de Administração, a Sistemática de Concessão das Promoções, sendo que 
sua primeira aplicação, decorrente do resultado da avaliação de desempenho, foi 
implementada em 1.12.2008.   

  Em decorrência da aplicação da Sistemática de Concessão das Promoções, 
foram promovidos 44 empregados, cujo pagamento da promoção retroagiu ao mês de 
junho de 2008, conforme previsto PCS.  
 
Treinamento e Desenvolvimento 

 Durante o ano de 2008 foram realizadas 103 ações de capacitação, internas e 
externas, envolvendo 164 empregados da EPE e um total de 614 participações (um 
mesmo empregado pode participar de mais de um evento), 7.521 horas/aula e um 
investimento total de R$ 317,9 mil, compreendendo despesas com a inscrição no 
evento, deslocamentos, hospedagem e alimentação. O quadro a seguir apresenta a 
participação de empregados das áreas meio e fim em ações de capacitação: 
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 A distribuição do investimento e da carga horária entre empregados do quadro 
inicial e do quadro permanente, conforme tabela a seguir, reflete a preocupação da 
Empresa em tornar o processo de transição do quadro inicial para o quadro permanente 
contínuo, seguro e dentro da razoabilidade que o cumprimento da missão institucional 
requer. 
 

 Quadro Permanente Quadro Inicial 
Carga horária 

aplicada 
    5.913  1.608 

Investimento 
realizado (R$) 

222.899 94.975 
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Os investimentos em capacitação de pessoal, estão, prioritariamente, voltados 

para o quadro permanente, como demonstra o gráfico a seguir. 
 

Empregados capacitados por ano (2006 - 2008): 
Quadro Permanente (QP) x Quadro Inicial (QI)
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 Destacam-se quatro grandes programas nos quais ocorreram 409 participações: 
 

� Migração para o Orçamento Fiscal - eventos visando à capacitação dos 
profissionais  que passaram a atuar com o Orçamento Fiscal; 

� Ciclo de Palestras Técnicas promovido pela Diretoria de Estudos de Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis, destinado aos profissionais de nível superior das áreas 
técnicas da Empresa, que consistiu de 14 palestras (4 horas cada), ministradas 
por técnicos experientes da própria EPE, onde foram abordados todos os 
assuntos relacionados ao trabalho da Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis, além de outras áreas relacionadas aos nossos estudos,  visando 
a integração profissional dos novos empregados, com ênfase na capacitação e 
aprimoramento técnico. 

� Programa de Capacitação para novos Assistentes Administrativos, cargo de 
Nível Médio;  

� Treinamento em Estudos Energéticos para 22 profissionais de nível superior, 
promovido pela Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais com 
técnicos experientes da própria Diretoria, visando a adaptação dos funcionários 
admitidos até 2008.  

 
Com o objetivo de fortalecer e estruturar as ações de capacitação no âmbito da 

Empresa, em 21 de outubro de 2008 foi aprovada a Sistemática de Capacitação da EPE 
que visa a tornar a preparação dos profissionais da EPE, mais objetiva e orientada para o 
desenvolvimento das competências humanas, empresariais, científicas e/ou tecnológicas 
que contribuirão para o alcance dos objetivos da Empresa 
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2.3.2.2 Gestão de Infraestrutura 
 
Objetivo geral 
 
  Realizar ações voltadas ao funcionamento adequado da infraestrutura 
demandada pelas atividades da Empresa com vistas ao cumprimento de suas 
responsabilidades institucionais.  
 
Instalações gerais 
 
  Em 2008 foi dada seqüência na expansão das instalações do Escritório Central 
da EPE, no Rio de Janeiro, com a conclusão das obras de adaptação necessárias às áreas 
que foram locadas no 9º e 10º andares do Edifício “RB1” e que permitiram adicionar 83 
novos postos de trabalho e duas salas de reunião. Nessas novas áreas foram instaladas a 
Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, no 9º andar e a área de 
Tecnologia de Informação e Comunicações, no 10º andar. Esses novos postos criaram 
condições para a continuidade das contratações de pessoal oriundo do 2º Concurso 
Público. Em observância à estratégia de expansão gradual da EPE, balizada pelos 
parâmetros fixados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão- MPOG, 
tanto para o quadro de pessoal quanto para a área necessária, foi identificada, em 
dezembro de 2008, uma nova área, no próprio Edifício “RB1”, com 635 m2, contígua à 
área locada pela EPE no mesmo andar, que permitirá a continuidade da expansão da 
Empresa. 
 
2.3.2.3 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicações 
 
Objetivo geral 
 
  Realizar ações voltadas à Governança de TI, principalmente no tocante à 
constituição e continuidade do funcionamento adequado da infra-estrutura de 
Tecnologia da Informação e Comunicações e o desenvolvimento dos Sistemas de 
Informação demandados pelas atividades da Empresa com vistas ao cumprimento de 
suas responsabilidades institucionais. 
 
Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) 
 
  A expansão da infra-estrutura de TI e telefonia acompanhou a expansão das 
áreas físicas ocupadas. A nova área do 9º andar do Escritório Central foi completamente 
equipada com infraestrutura de rede e telefonia, tendo sido realizada a mudança da 
Diretoria de Petróleo e Gás para esta área.  A Diretoria de Estudos de Energia Elétrica e 
a Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais também sofreram 
realocação de postos de trabalho, o que resultou na reconfiguração de aproximadamente 
60% dos postos da EPE. 
 
  A central telefônica substituída em 2007 demonstrou deficiências com relação a 
aderência  a padrões abertos, principalmente o VOIP (Voice over IP) , o que levou ao 
cancelamento  do  contrato de fornecimento com a vencedora do certame, e a devolução  
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da central telefônica.  Conseqüentemente, houve a necessidade de se buscar uma 
solução para as necessidades de telefonia da empresa. 
 
  O amadurecimento da tecnologia e a significativa redução de custos dos 
terminais VoIP que ocorreram nesse período, tornaram possível a opção por uma 
solução 100% VoIP a um custo compatível com o da central licitada em 2006.  A nova 
central telefônica foi implantada em um servidor LINUX utilizando o software livre 
Asterisk e os terminais telefônicos foram adquiridos, em sua maioria, de fabricantes 
nacionais. 
 
  Em setembro de 2008 importantes contratos de serviços que suportam a infra-
estrutura de TIC encerraram a vigência, tendo sido substituídos por novos contratos.  
Entre eles destacam-se:  

• O contrato de aluguel de 134 estações de trabalho, que foram substituídas com a 
compra de mais 175 estações de trabalho, incluindo estações necessárias à 
expansão da EPE. 

• A substituição das impressoras corporativas, tendo sido aumentada a capacidade 
de impressão colorida e em preto e branco, incluindo também o escritório de 
Brasília, que passa a contar com um equipamento para impressão colorida. 

• A substituição do provedor de acesso à Internet, que passou da banda de 2 Mbps 
para 8 Mbps.  

• O contrato de aluguel de software firmado com a Microsoft em 2005 não 
comportava adicional de valor, pelo que foi realizada nova licitação das licenças 
de software da Microsoft na modalidade Select. 

  
  Novos serviços e aquisições aconteceram em 2008, onde se destacam: 
 

• A aquisição de um sistema de servidores tipo “lâmina” e a implantação de um 
sistema de computação paralela para suportar a nova versão do modelo 
NEWAVE (utilizado na avaliação energética das condições de atendimento do 
sistema elétrico nacional a médio e longo prazo). 

• A contratação de modems de alta velocidade (3G) para conexão dos notebooks à 
Internet. 

 
Estas iniciativas representaram um investimento de R$ 1.411 mil em 

equipamentos e licenças de software.  
 
  Ainda em 2008, foram iniciados processos licitatórios para contratação de 
serviços e aquisição de equipamentos estratégicos para a infra-estrutura de TIC, que 
deverão ser concluídos em 2009: 

• Serviço de Service Desk, que proverá o atendimento aos usuários da rede, 
integralmente aderente às boas práticas preconizadas pelo COBIT; 

• Aquisição de equipamentos de videoconferência, com o intuito de diminuir 
despesas de viagem e reduzir os tempos gastos pelos colaboradores em tais 
viagens; 

• Aquisição de equipamentos para controle de acesso aos três ambientes do 
Escritório Central (9º, 10º e 110 andares), que permitirão a abertura das portas 
através da identificação pelas características datiloscópicas dos colaboradores;  
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2.3.2.4 Gestão de Licitações e Contratos 
 
Objetivo geral 
 
 Prover as necessidades de materiais, equipamentos, bens e serviços. 
  
Atuação da Área de Licitações e Contratos 
 
  Em 2008 foram conduzidos 148 processos de licitação. Desses processos, cerca 
de 80 referiram-se à administração geral da Empresa, compreendendo serviços 
destinados à infra-estrutura de funcionamento da EPE. 
   
  O quadro a seguir apresenta o demonstrativo das quantidades e valores 
envolvidos nos processos de licitações realizados no ano de 2008. 
 

Modalidade da Licitação Valor R$ mil Estrutura % 
Quant. de 
Processos 

Concorrências              3.111 28,79 1 

Pregão eletrônico              3.712 34,35 15 

Registro de preços                 700 6,48 4 

Tomada de preços                 199 1,84 1 

Convite                 209 1,93 4 

Subtotal 1              7.931  73,39 25 

Convênio                 134 1,24 1 

Dispensa de licitação              1.215 11,24 5 

Inexigibilidade              1.002 9,27 17 

Dispensa por valor                 525 4,86 100 

Subtotal 2              2.876  26,61 123 

TOTAL            10.807  100,0% 148 

 
  Além desses processos, foram celebrados 42 Termos Aditivos a contratos 
vigentes, sendo que no decorrer de 2008 foi administrado um total de 240 instrumentos 
contratuais ativos. 
 
2.3.2.5 Gestão de Documentos 
 

Em 2008, por meio de Consultoria contratada, foram elaborados o Diagnóstico, 
o Plano de Ação e o Projeto Básico que possibilitaram o lançamento da licitação na 
modalidade Concorrência, tipo Técnica e Preço para a contratação de empresa 
especializada para a implantação do Centro de Documentação e Conhecimento 
(CEDOC) com o mapeamento do processos de trabalho e constituição do sistema 
normativo.   
 

O Edital de Abertura da Licitação, após apreciação da Diretoria Executiva e 
aprovação pelo Conselho de Administração, foi publicado em 30/12/2008, com previsão 
de conclusão até o final de abril/2009. Espera-se iniciar, no segundo semestre de 2009, 
os trabalhos relativos à gestão da documentação e do conhecimento da Empresa. 
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2.3.2.6 Gestão orçamentária e financeira 
 

O exercício de 2008 apresentou um novo cenário econômico-financeiro a partir 
da decisão governamental de efetivar a migração da EPE do Orçamento de Investimento 
para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, ocorrida no mês de abril, quando a 
Empresa passou a receber subsídios públicos para custeio e investimento de suas 
atividades operacionais em substituição às receitas de prestação de serviços ao MME 
 

É importante ressaltar que a inexistência de receitas decorrentes de contratos de 
prestação de serviços no primeiro trimestre de 2008, necessários para cobertura dos 
gastos operacionais e administrativos da EPE, bem como as glosas efetuadas pelo MME 
relativas aos reembolsos através dos Convênios de despesas de funcionamento das 
instalações e despesas gerais da administração, contribuíram, de forma preponderante, 
para o prejuízo contábil de R$ 3.022 mil apurado em 31/12/2008, coberto pela 
disponibilidade financeira oriunda da capitalização da Empresa, com a conseqüente 
redução do patrimônio liquido.  

 
A seguir apresentamos as principais informações econômico-financeiras do 

exercício de 2008, comparativamente ao ano de 2007, em conformidade com a 
legislação societária, cujas Demonstrações Financeiras são apresentadas no Anexo II: 

 
 

 2008 2007 

Receita Operacional Bruta – R$ mil  56.040 41.182 

Receita Operacional Líquida – R$ mil 55.043 35.576 

Custos dos Serviços Prestados – R$ mil 40.367 20.932 

Lucro Bruto (resultado do serviço) – R$ mil 14.677 14.644 

Despesas Operacionais – R$ mil 18.967 14.111 

Receitas (-) Despesas Financeiras – R$ mil 1.114 957 

EBITDA – Lucro Antes dos Juros, Impostos, 
Depreciação e Amortização – R$ mil 

(3.358) 2.056 

Liquidez Corrente (*) - R$ 4,11 3,79 

Índice de Endividamento (*) 0,26 0,31 

Retorno sobre o Patrimônio Líquido - (%) (13,09) 8,10 

Retorno do Investimento – ROI – (%) 63,07 52,93 

(*) exclui os ativos e passivos dos Convênios.   
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2.3.2.6.1 Orçamento 
 

Durante o exercício de 2008, a EPE fez parte no primeiro trimestre do 
Orçamento de Investimento e a partir de abril, com a publicação da LOA, passou a 
integrar o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, controlado por intermédio do 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. 
 

A seguir apresentamos a movimentação do Orçamento Fiscal, no período 
compreendido de abril a dezembro de 2008:  

 

                                   REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA x PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
PERIODO: ABRIL A DEZEMBRO 

R$ MIL

PROGRAMAS DE TRABALHO GRUPO DE DESPESA
CRÉDITO 

DISPONIBILIZADO

VALORES 
EMPENHADOS

EMPENHOS - 
VALORES 

LIQUIDADOS

VALORES 
PAGOS

Administração da Unidade Pessoal 27.553 27.234 26.526 25.229
Contribuição à Prev. Privada Pessoal 1.213 0 0 0

Administração da Unidade Custeio 4.195 1.573 1.381 1.371
Administração da Unidade Investimento 2.000 1.760 1.566 1.566
Benefício Sociais Custeio 1.909 1.336 1.202 1.202
Plan. do Setor Elétrico Custeio/Investimento 9.012 7.112 5.904 5.901

Plan. do Setor Energético PAC - Custeio/invest. 22.815 10.824 10.569 10.569
TOTAL - PAC 22.815 10.824 10.569 10.569
TOTAL GERAL 68.699 49.837 47.148 45.838
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2.3.2.6.2 Declaração do contador sobre as demonstrações financeiras registradas 
no SIAFI 
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2.4 Desempenho Operacional 
 
 Durante os três primeiros anos de operação da Empresa, suas metas estiveram 
atreladas ao cumprimento dos compromissos firmados com o MME em razão dos 
contratos de prestação de serviços então vigentes e dos convênios cujos projetos 
integram o Plano de Aceleração do Crescimento.  
 

Com o advento da inclusão da empresa no orçamento fiscal em 2008 a EPE se 
tornou responsável pela execução de projetos integrantes das ações Planejamento do 
Setor Energético e Planejamento do Setor Elétrico, anteriormente sob responsabilidade 
da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME, cujos recursos 
lhe foram destinados. Todavia, a transferência da competência se deu de forma parcial, 
uma vez que o detalhamento das ações não se fez acompanhar. Adicionalmente, a 
mudança implicou significativa alteração nos processos internos. Dessa forma, os 
esforços estiveram voltados para a adequada ambientação operacional, treinamento da 
equipe, e a estruturação de rotinas e procedimentos aderentes ao novo ambiente. 
 

  Com o objetivo de atender às recomendações da CGU de adotar sistemática de 
planejamento, foi criado grupo de trabalho para construção de estratégia, formulação e 
coordenação das ações visando a sua implementação. O grupo de trabalho realizou 
diversos encontros para discussão da questão e identificou que a ausência da sistemática 
de planejamento reflete diretamente na elaboração do orçamento, o que orientou a 
decisão de se priorizar a discussão do orçamento de 2009, com retomada da discussão 
em oportunidade futura. O GT produziu o Relatório de Acompanhamento de Projetos 
do Orçamento 2009, com o acompanhamento das metas dos principais projetos, com a 
descrição sintética de seus objetivos, bem como a definição dos responsáveis pela 
gestão e o acompanhamento de sua execução. 

 
A EPE ainda não desenvolveu metodologia de avaliação de desempenho 

institucional por meio de indicadores. Por outro lado, tal qual as atividades atinentes à 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME, as atividades 
institucionais da EPE são de natureza predominantemente intelectual e de difícil 
mensuração, devido a sua complexidade multidisciplinar e interfaces externas que 
refletem diretamente na consecução dos objetivos institucionais. A construção dos 
indicadores de desempenho não é tarefa simples e requer ampla discussão interna. 
Assim, a definição de parâmetros estratégicos e diretrizes operacionais é anterior à 
definição dos mecanismos de controle e medição dos resultados. Iniciou-se em 2007 o 
desenvolvimento de ações com vistas a mapear os processos organizacionais e 
identificar os seus principais atributos e interfaces. Em 2008, a partir do diagnóstico 
realizado, foi lançada licitação para contratação de consultoria para desenvolver as 
ações necessárias à implantação das diretrizes obtidas no referido diagnóstico com 
previsão de conclusão até abril/2009. Todavia, a licitação não foi concluída com êxito e 
foram iniciadas novas ações para retomada da licitação com a incorporação das 
melhorias identificadas ao longo do processo anterior. 

 
Contudo, reputamos que o adequado desempenho operacional da EPE está 

refletido nas ações desenvolvidas que permitiram resgatar o planejamento energético de 
forma ampla e completa, a realização dos leilões de energia e os resultados alcançados, 
a diversificação e a qualidade da matriz energética, bem como a referência que se 
tornou a EPE em fóruns nacionais e internacionais. 
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2.4.1 Evolução de gastos gerais 

R$  
ANO DESCRIÇÃO 

2006 2007 2008 
1. Passagens 865.820,82 640.529,13 1.064.550,83 
2. Diárias e ressarcimentos de 
despesas de viagens (a) 

85.708,62 135.797,41 261.385,46 

3. Serviços terceirizados 2.259.503,34 2.288.735,13 2.328.230,29 
3.1. Publicidade (b) 64.578,52 103.095,70 43.100,67 
3.2. Vigilância, limpeza e 
conservação (c) 

509.506,79 494.708,58 434.387,13 

3.3. Tecnologia da informação (d)     607.254,33  1.176.994,60 1.025.872,53 

3.4. Outras terceirizações (e)  1.078.163,70  513.936,25 824.869,96 
4. Cartão de crédito corporativo (f) 0 0 6.675,04 
TOTAIS 3.211.032,78 3.065.061,67 3.660.841,62 
 
(a) As despesas com viagens a serviço observam o regramento disposto na Norma de 
Viagens n° SRL 001, envolvendo diárias para alimentação (R$ 85,00 / dia com desconto 
do auxílio alimentação recebido pelo viajante) e ressarcimento de despesas com 
deslocamento mediante comprovação. As despesas com hospedagem são realizadas 
mediante pagamento diretamente aos hotéis conveniados e contabilizadas como serviços 
de terceiros. 
 
O crescimento das despesas com diárias e ressarcimento de despesas de viagens bem 
como com passagens decorre do processo de consolidação do quadro de pessoal. 
  
(b) A EPE não desenvolve ações de publicidade institucional, mas tão somente a 
publicidade legal (publicação de editais de licitação, autorização de viagens ao exterior, 
convocações para audiência pública, entre outros); 
 
(c) A prestação de serviços gerais engloba atividades de vigilância desarmada, limpeza, 
copeiragem, recepção e mensageria. Os valores registrados são proporcionais ao número 
de postos de trabalho relativos a vigilância e limpeza definidos no contrato; 
 
(d) Os gastos com tecnologia da informação envolvem a locação de mão-de-obra para 
desenvolvimento de sistemas, suporte e manutenção. Em 2006 foram incorporados 
novos postos de trabalho para atender a demandas por desenvolvimento e suporte, cujos 
reflexos financeiros se fizeram maiores em 2007 em razão do maior tempo de alocação 
da mão-de-obra. 
  
(e) Demais terceirizações não incluídas nos itens anteriores (apoio administrativo, 
motoristas, secretárias, etc...). 
 
(f) A EPE implantou o cartão de crédito corporativo somente em agosto/2008, após 
ingressar no orçamento fiscal e da seguridade social. Nos exercícios anteriores não 
foram realizadas despesas nessa rubrica. 
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3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 
 
 A EPE não possui passivos decorrentes de insuficiência de créditos ou recursos. 
 
4. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 
 
 A EPE integra o orçamento fiscal desde abril/2008 e não possui histórico 
relativo a essa natureza de despesa. 
 
5. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício 
 
 A EPE não recebeu ou realizou transferências de recursos no exercício de 2008. 
O Quadro constante do Anexo I consolida as informações relativas aos convênios 
firmados com o MME em 2004 e 2005 cujas transferências foram recebidas pela EPE 
nos exercícios de 2004, 2005 e 2006. O ingresso da EPE no orçamento fiscal a partir da 
publicação da Lei Orçamentária Anual, que contemplou dotações orçamentárias 
específicas para cobertura das despesas relativas aos estudos objeto dos convênios 
firmados, orientou a decisão de suspender a apropriação de despesas à conta dos 
convênios a partir de abril/2008 e a conseqüente denúncia dos instrumentos de convênio 
firmados.  
 
 Durante a vigência dos convênios a EPE encaminhou ao MME, 
quadrimestralmente, as prestações de contas parciais. Após o encerramento dos 
convênios 036 e 039/2005 e a denúncia dos demais ocorrida em 28/11/2008, foram 
devolvidos os saldos dos recursos, acrescidos dos rendimentos auferidos no período – 
R$ 73.441.792,05, e as prestações de contas finais.  
 

Em razão de apontamento da CGU relativo à inadequação da apropriação de 
despesas de funcionamento das instalações e despesas gerais de administração, em que 
pese a opinião da CONED/STN pela sua regularidade, conforme tratado no subitem 4 
do item 12 deste relatório, o MME reconheceu parcialmente a apropriação de tais 
despesas e determinou a devolução dos valores considerados inelegíveis. A devolução 
do montante de R$ 1.192.261,67 (um milhão, cento e noventa e dois mil, duzentos e 
sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) ocorreu em dezembro/2008.  
 
Os valores devolvidos são apresentados na tabela a seguir: 
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MME SIAFI

013/2004 514.821 8.981.687,64 02/12/2008 67.308,51 22/12/2008
022/2005 538.760 13.114.227,07 02/12/2008 28.275,32 22/12/2008
023/2005 538.696 4.665.212,98 02/12/2008 8.818,71 22/12/2008
024/2005 538.697 3.484.340,23 02/12/2008 27.584,13 22/12/2008

025/2005 538.700 4.273.058,46 02/12/2008 39.043,02 22/12/2008
026/2005 538.732 2.729.525,76 02/12/2008 11.425,64 22/12/2008
027/2005 538.745 515.972,55 02/12/2008 12.528,88 22/12/2008
028/2005 538.746 5.114.460,16 02/12/2008 57.317,31 22/12/2008
029/2005 538.748 5.809.016,92 02/12/2008 66.256,46 22/12/2008

030/2005 538.749 4.222.842,29 02/12/2008 39.124,21 22/12/2008
031/2005 538.751 1.391.906,06 02/12/2008 66.054,13 22/12/2008
032/2005 538.761 3.042.948,46 02/12/2008 26.275,90 22/12/2008
033/2005 538.766 2.387.433,49 02/12/2008 37.319,74 22/12/2008
034/2005 538.768 2.173.953,70 02/12/2008 59.653,34 22/12/2008
035/2005 538.770 4.357.807,05 02/12/2008 179.853,31 22/12/2008

036/2005 538.774 5.605.081,07 17/01/2008 25.155,67 22/12/2008
039/2005 538.489 1.572.318,16 27/07/2008 440.267,39 22/12/2008

Data da 
devolução  
das glosas

N° do Convênio

Saldo 
devolvido(R$)

Data da 
devolução do 

saldo
Devolução de 
glosas - MME

 
  
 
6. Previdência Complementar Patrocinada 
 

A Lei de criação da EPE (Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004) previu a 
instituição de previdência complementar para os empregados da Empresa, autorizando-a 
a patrocinar entidade fechada de previdência privada. 
 

Durante o ano de 2008, após ter sido escolhida a Fundação Eletrobrás de 
Seguridade Social – ELETROS para administrar o Plano de Previdência Complementar 
da EPE, os técnicos da EPE e da ELETROS estudaram e avaliaram as melhores 
alternativas para acordar um Plano compatível com as disponibilidades da Empresa e as 
necessidades dos empregados. Após discussão e aprovação nas instâncias competentes, 
a proposta foi submetida ao Departamento de Controle de Empresas Estatais do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para anuência. Atendidas todas as 
determinações dos órgãos competentes, a proposta foi protocolada na Secretaria de 
Previdência Complementar em 18 de novembro de 2008 para análise e autorização. 
 

Desta forma, não foi possível a instituição de plano de previdência 
complementar patrocinado pela EPE no ano de 2008. A perspectiva é que ele seja 
implantado a partir do segundo semestre de 2009. 
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7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos 
 
 A EPE não participa de nenhum projeto ou programa financiado com recursos 
externos. 
 
8. Renúncia tributária 
 
 A EPE não possui receita de natureza tributária. 
 
9. Declaração sobre a regularidade dos beneficiários diretos de renúncia 
 
 Em razão de a EPE não ter praticado renúncia tributária no exercício de 2008, a 
declaração sobre a regularidade dos beneficiários junto à SRFB, ao FGTS e à 
Seguridade Social não se aplica. 
 
10. Operações com fundos 
 
 A EPE não é gestora de nenhum tipo de fundo. 
 
11. Despesas com cartão de crédito 
 
Tabela x 
 

Fatura Saque Exercício 
Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) 

2006 - - - - 
2007 - - - - 
2008 12 6.675,04 0 0 

 
A EPE adotou o cartão de crédito corporativo somente em agosto/2008, após 

ingressar no orçamento fiscal, pelo que não existe histórico de tais despesas. Os limites 
concedidos não contemplam a modalidade Saque.  
 
 
Tabela y  
 
Limite utilização total da EPE: R$ 50.000,00 
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 
Carlos Augusto Hoffmann R$ 1.000,00 
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12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno 
 
Relatório de auditoria nº 208435 – PCA 2007 
 
Avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da EPE no exercício de 
2007. 
 
Conforme determinação da Norma de Execução nº 03 de 28 de Dezembro de 2006, o 
Plano de Providências foi encaminhado à CGU / RJ por intermédio do ofício nº 1980 / 
EPE / 2007 de 26 de setembro de 2008. A seguir são apresentados os principais 
apontamentos e os respectivos andamentos:   
 

1. Determinação/recomendação: A EPE deverá implementar uma sistemática 
de planejamento  (item 5.1) 
 
Providência adotada: Foi criado grupo de trabalho sob coordenação da PR 
com participação das assessorias das diretorias para construção de estratégia, 
formulação e coordenação das ações. A proposta de trabalho a ser apresentada 
pelo grupo está prevista para 31/12/2008, todavia o desenvolvimento e a 
implantação da sistemática de planejamento deverão ocorrer no médio prazo 
em razão das discussões que serão necessárias. 

Resultados obtidos: o grupo de trabalho realizou diversos encontros para 
discussão da questão e identificou que a ausência da sistemática de 
planejamento estava interferindo diretamente na elaboração do orçamento 
previsto para 2009, pelo que se decidiu pela discussão pormenorizada desse 
último para adequação das metas previstas, identificação das áreas 
responsáveis e eliminação de superposições. A partir de janeiro a discussão da 
metodologia foi retomada e estima-se para o final de maio a aprovação da 
proposta junto à Diretoria.  

 
 
2. Determinação/recomendação: A EPE deverá aprimorar seus indicadores de 

gestão, de forma a possibilitar a aferição de seu desempenho operacional sob a 
ótica da efetividade, eficiência e eficácia (item 5.2). 

 
Providência adotada: foi criado grupo de trabalho sob coordenação da PR 
com participação das assessorias das diretorias para construção de estratégia, 
formulação e coordenação das ações. A proposta de trabalho a ser apresentada 
pelo grupo está prevista para 31/12/2008, todavia o desenvolvimento e a 
implantação da sistemática de planejamento deverão ocorrer no médio prazo 
em razão das discussões que serão necessárias. 
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Resultados obtidos: a construção de indicadores de desempenho é 
conseqüência natural do planejamento. Assim, as discussões que o grupo vem 
realizando estão atreladas à definição da sistemática de planejamento e o 
planejamento propriamente dito que irá estabelecer as diretrizes, as metas a 
serem alcançadas e os mecanismos de medição de desempenho. 

 
3) Determinação/recomendação: Deverão ser revistas, individualmente, todas 

as prestações de contas, inclusive as parciais, que consideraram como despesa 
o referido imposto de renda (item 5.3.1) 

 
Providência adotada: a EPE discordou do apontamento. O procedimento 
adotado na contabilização do rendimento da aplicação dos recursos atendeu 
plenamente às disposições da IN 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional:  

 
Art. 28. O órgão ou entidade que receber recursos, inclusive de origem 
externa, na forma estabelecida nesta Instrução Normativa, ficará sujeito a 
apresentar prestação de contas final do total dos recursos recebidos, que será 
constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada de: 
.................. 

 
IV - Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os 
recursos recebidos em transferências, a contrapartida, os rendimentos 
auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso 
e os saldos - Anexo IV; 
 
Resultados obtidos: em atendimento ao apontamento da equipe de auditoria, a 
EPE providenciou o ajuste de forma consolidada a partir das prestações de 
contas parciais do 3° quadrimestre de 2007. As prestações de contas parciais 
foram encaminhadas ao MME na forma estabelecida no instrumento de 
convênio. O Ministério deliberou fazer análise, tão somente, das prestações de 
contas finais pelo que refutamos a proposta de revisão, de forma individual, de 
todas as prestações de contas parciais, uma vez que a proposta não traria 
benefício ao processo de aprovação das contas e ainda implicaria custo 
operacional elevado. Os convênios foram denunciados em novembro/2008 
com reflexos financeiros retroativos a abril/2008 (data de ingresso da EPE no 
orçamento fiscal) e as prestações de contas finais encontram-se em análise no 
MME. 
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4.  Determinação/recomendação: eliminar a prática de utilização dos recursos 
dos convênios para o ressarcimento de despesas de custeio da EPE sem a 
prévia adequação dos planos de trabalho (item 5.3.2). 

 
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 apostila 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. 

 
Resultados obtidos: o MME efetuou análise das prestações de contas e 
determinou a devolução de parte das despesas apropriadas aos convênios, 
consideradas inelegíveis. Por meio dos Ofícios n° 2251/EPE/2008 e 
2252/EPE/2008, ambos de 30/12/2008, a EPE efetuou a devolução do 
montante de R$ 1.192.261,67 (um milhão, cento e noventa e dois mil, 
duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), já corrigidos pelo 
aplicativo ‘Débito” do TCU, ocasião em que reiterou sua discordância com tal 
determinação em razão de que todo o procedimento da EPE se deu de forma 
legal e na forma sugerida pela CONED/STN na época devida, guardando 
conformidade com a Instrução Normativa STN 01/97. 
 

5. Determinação/recomendação: deverão ser aprimorados os procedimentos 
atinentes à licitação e à contratação, com vistas ao equacionamento das não 
conformidades observadas (item 5.4). 

 
Providências adotadas: O aprimoramento dos procedimentos da EPE é uma 
diretriz permanente, a qual está sendo buscada paralelamente ao esforço de 
consolidar o seu quadro permanente. As ações foram estruturadas em etapas, 
conforme a seguir: 
 
� Etapa 1 – no curso dessas atividades, a Empresa está se orientando no 
sentido de segregar as atividades de licitação e de gestão de contratos, 
buscando especializar os empregados que irão atuar em uma ou outra área 
(até 31/12/2008); 
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� Etapa 2 – consolidar os normativos existentes, buscando aperfeiçoar a 

elaboração dos termos de referência e/ou projetos básicos, bem como as 
rotinas de fiscalização e gestão de contratos (até 31/03/2009); 

� Etapa 3 – dar continuidade ao trabalho de qualificação de todos os 
empregados envolvidos no processo de contratação, tanto através de 
treinamentos externos quanto internos. Embora esse seja um processo 
existente e permanente, propõe-se um esforço concentrado nesse 
momento de transição, em especial pelo referido na Etapa 1, acima, 
buscando um rápido ganho de qualidade (até 31/12/2009). 
 

Resultados obtidos: a segregação das atividades encontra-se em andamento, 
com a elaboração da norma operacional que define as competências e as 
atribuições dos diversos agentes. A norma foi aprovada pela Diretoria da EPE 
em abril de 2009 e deverá ser submetida à aprovação do Conselho de 
Administração.  

 
6. Determinação/recomendação: elaborar cronograma que, considerando a 

estrutura de cargos da EPE, identifique as ações a serem implementadas com 
vistas na substituição dos empregados contratados por livre provimento. 

 
Providências adotadas: a EPE discordou da recomendação por tudo que já 
registrou por ocasião da auditoria e da elaboração do Plano de Providências, 
todavia com vistas na condução do processo de transição de forma segura e 
aderente às demandas institucionais, foi acelerado o desenvolvimento do Plano 
de Capacitação que visa a intensificar a evolução profissional dos empregados 
do quadro permanente, cuja implantação foi prevista para ocorrer até 
31/03/2009.   
 
A execução do Plano de capacitação depende da aprovação da Sistemática de 
Capacitação na EPE que prevê, ainda, a constituição de um Comitê Técnico 
Interno com atribuições de propor ações de capacitação, analise de conteúdo e 
avaliação da capacidade técnica das instituições/parceiros. Tal sistemática 
destina-se a ser um dos principais elementos de apoio na construção de um 
processo de aprendizagem permanente, caracterizado por melhorias de 
desempenho da Empresa e alicerçado na aquisição de novos e elevados 
padrões de raciocínio, bem como no aprendizado contínuo das pessoas e na 
integração da competência pessoal ao “aprender em equipe”. O aprimoramento 
do conhecimento e da capacidade de seus profissionais é uma diretriz 
permanente da EPE, que não tem medido esforços na consolidação de seu 
quadro permanente, contribuindo para que a transição do quadro inicial para o 
permanente ocorra de forma segura e tranqüila.  
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Resultados obtidos: A Sistemática de Capacitação na EPE foi aprovada pela 
Diretoria em 21/10/2008, por meio da RD 04/12ª. Na mesma ocasião foi 
constituído o Comitê Técnico Interno com a orientação para que identificasse 
eventos aplicáveis a toda a empresa, com o objetivo de nivelar o conhecimento 
dos empregados do quadro permanente quanto ao setor energético nacional, 
viabilizando, assim, de forma mais estruturada, sua inserção nas atividades das 
áreas onde estejam lotados.  

 
7. Determinação/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: foi constituído grupo de trabalho sob coordenação da 
PR que deverá elaborar o de relatório de gestão na forma estabelecida na 
referida Portaria, definir rotina interna de obtenção de dados e informações e 
submeter à Diretoria para aprovação final até 31/12/2009. 

 
Resultados obtidos: as discussões encontram-se adiantadas e o relatório de 
gestão relativo ao exercício de 2008 deverá ser apreciado pela Diretoria e pelo 
Conselho de Administração para encaminhamento ao TCU até 31/05/2009. 

 
8. Determinação/recomendação: que a EPE promova a eliminação da prática de 

terceirização da execução de atividades atinentes ao quadro próprio. 
 

Providências adotadas: a) eliminação de um posto de trabalho alocado no 
escritório em Brasília a partir de julho 2008; 
b) substituição de 3 (três) postos de trabalho alocados na área de Licitações e 
Contratos a partir de fevereiro/2009; 
c) intensificar o programa de formação de mão-de-obra própria alocada nas 
atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC com vistas a 
permitir a gradativa substituição dos terceirizados; 
d)) intensificar o programa de capacitação dos empregados oriundos dos 
concursos públicos com vistas a garantir a qualidade e a continuidade das 
atividades após a substituição dos terceirizados. 

 
Resultados obtidos: já foram concluídas as providências das letras “a” e “b”. 
Na área de TIC foram substituídos 4 postos no primeiro trimestre de 2009, 
restando, ainda, 4 postos a serem substituídos uma vez que as atividades 
desenvolvidas requerem perfil não previsto no PCS, razão pela qual esses 
postos não puderam ser levados a concurso. As ações de capacitação têm 
caráter permanente. 
 

9. Determinação/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. 
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Providências adotadas: a EPE preparou um dossiê sobre o assunto para 
encaminhá-lo ao DEST para apreciação. 

 
Resultados obtidos: o dossiê foi submetido à apreciação do DEST em 
27/04/2009 por meio do Ofício n° 272/EPE/2008. 

 

13. Determinações e recomendações do TCU 
  

  No exercício de 2008, o Tribunal de Contas da União realizou uma Auditoria de 
Natureza Operacional na EPE, na ANP, na Eletrobrás e na ANEEL, com o objetivo de 
avaliar se as termelétricas a gás natural têm contribuído efetivamente para a manutenção 
de riscos de déficit abaixo do limite estabelecido e se a regulação, referente às políticas 
nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visando o incremento do 
gás natural, em bases econômicas, tem sido adequada no que se refere à geração de 
energia elétrica (Processo n° TC 018.120/2008-4). No período de 10 a 11/nov/2008, a 
equipe de auditoria esteve na EPE para avaliar/discutir os seguintes assuntos: 
 
 - Expansão da geração e da transmissão: montantes de energia efetivamente 
disponibilizados desde 2001 até 2007, por fonte, acrescidos dos montantes previstos e 
realizados no âmbito do PDEE 2007/2016 sob a forma de energia firme; 
 
 - Estudos para estimativas da demanda: avaliar se os pressupostos utilizados no 
planejamento para estimativa da demanda por energia elétrica (crescimento do PIB, 
elasticidade-renda, carga e consumo de energia, crescimento do consumo) são 
coerentes; 
 
 - Estudos de viabilidade e inventários de bacias hidrográficas: avaliar como o 
planejamento tem abordado a necessidade de investimentos em empreendimentos que 
tenham capacidade de regularização anual para fins de segurança do sistema; avaliar se 
há insuficiência de novos projetos hidrelétricos em condições de serem submetidos ao 
licenciamento em montantes compatíveis com o crescimento da demanda; analisar a 
atuação da EPE na área de elaboração de inventários e estudos de viabilidade de 
aproveitamentos hídricos. 
 
 Foram solicitadas, ainda, informações para subsidiar processos de monitoramento 
e acompanhamento dos leilões de energia, apreciação das contas anuais e estudos de 
inventário e viabilidade técnica e econômica, conforme a seguir: 
 
Processo TC 008.386/2005-9 – Acórdão 1064/2005 – Plenário (1) 
                                                    Acórdão 2837/2008 – Plenário (2) 
 
Auditoria em licitações e contratos realizados no MME com desdobramento na EPE por 
força do Contrato n° 085/2004: irregularidade na contratação da EPE por 
inexigibilidade, suposto superfaturamento e pagamento antecipado de 10 % do valor do 
contrato.  
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(1) Determinação/providência: (a) justificar a diferença de R$ 4.231.800,00 
entre o contrato n° 085/2004 e as propostas apresentadas pelas empresas 
Mercado de Energia/PSR e Wise Systems. (b) justificar a antecipação 
contratual de R$ 1.519.376,00 para instalação e estruturação da EPE, 
contrariando os art. 62 e 63 da lei n° 4.320/64 
 
Providências adotadas: a EPE protocolou suas justificativas no TCU em 
02/09/2005. Em 20/09/2007, a EPE protocolou um Memorial junto à 
Procuradoria do Ministério Público no TCU. 
 
Resultados obtidos: as justificativas apresentadas pela EPE foram analisadas 
pelo Ministro relator que acatou parcialmente os argumentos da EPE e 
suspendeu a retenção dos pagamentos vincendos que havia determinado. O 
relator encaminhou o processo para análise e parecer do Procurador do 
Ministério Público junto ao Tribunal. O Contrato encerrou em 2006.   
 
(2) Determinação/providência: em decisão terminativa, o Acórdão 
2837/2008 – Plenário acolheu as razões de justificativas apresentadas pelo 
Presidente Maurício Tiomno Tolmasquim e determinou à EPE que: 9.2.1 
envide esforços para aperfeiçoamento de seu sistema de custos; 9.2.2 observe, 
na elaboração de propostas de preços, o detalhamento das estimativas da 
necessidade de serviços próprios e de terceiros, por nível de especialização 
(trabalhos técnicos especializados ou atividades de apoio), com o intuito de 
propiciar ao Órgão contratante a análise à luz dos preceitos do art. 7°, ,§ 2°, 
inciso II, c/c § 9°, da Lei n° 8.666/93. 

 
Providências adotadas: As determinações restam prejudicadas em razão do 
ingresso da EPE, a partir de abril/2008, no orçamento fiscal. Todavia, o 
sistema de custos utilizado pela EPE, em razão da contabilização dos 
convênios então existentes e da legislação societária, foi aperfeiçoado e 
representa satisfatoriamente a estrutura de custos da Empresa. A partir da 
entrada da EPE no orçamento fiscal, não houve apresentação de propostas de 
preços ao MME uma vez que a empresa deixou de ser prestadora de serviços 
ao MME, custeando as despesas vinculadas a suas competências institucionais 
por meio de recursos orçamentários próprios alocados na Lei Orçamentária 
Anual. 

 
Acórdão 353/2008 – Plenário - Representação – Irregularidades verificadas em 
diversos contratos da Administração Pública Federal decorrentes de terceirização de 
serviços na área de TI. 
 

Determinação/providência: 9.2.1 – Recomendar ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão que oriente os órgãos e entidades do Poder 
Executivo quanto ao disposto no § 2° do art. 2° da Lei Complementar n° 
110/2001 para que: 
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9.2.1.1 adotem as medidas necessárias, junto aos seus contratados, para revisar 
para menos os valores previstos nos contratos em vigor, por conta do expurgo 
de FGTS eventualmente cobrado; 
9.2.1.2 busquem o ressarcimento das quantias pagas a maior, a partir da 
competência janeiro/2007, sempre que a relação custo/benefício assim o 
justificar; 
9.2.1.4 informem, nas contas prestadas anualmente a esta Corte, as medidas 
adotadas e os resultados alcançados. 
 
Providências adotadas: a EPE realizou pesquisa em todos os contratos e 
identificou a situação apresentada na tabela a seguir: 

 

Item Contrato Contratado Vigência Período de 
incidência 

Valor (R$) 

1 EPE-049 
Green Life 

07.352.916/0001-50 
15/02/2007 a 
09/04/2008 

01/2007 a 
04/2008 

1.140,56 

2 EPE-050 
SIGMA 

77.166.098/0001-86 
07/03/2007 a 
06/03/2008 

03/2007 a 
03/2008 

1.564,10 

3 EPE-053 
Higirtec 

07.359.967/0001-03 
09/04/2007 a 
02/02/2009     

Não se 
aplica  

FGTS = 8 % 

4 EPE-066 
Decorline 

05.023.514/0001-86 
25/07/2007 a 
24/07/2009 

Não se 
aplica  

FGTS = 8 % 

5 SRL-027 
Ibrowse 

02.877.566/0001-21 
30/11/2005 a 
28/02/2007 

01/2007 a 
02/2007 

407,12 

6 SRL-029 
Ibrowse 

02.877.566/0001-21 
30/11/2005 a 
28/02/2007 

01/2007 a 
02/2007 

83,92 

7 SRL-003 
Ibrowse 

02.877.566/0001-21 
07/02/2006 a 
07/08/2009 

01/2007 a 
09/2008 

6.995,28 

8 EPE-062 
Calma 

00.869.125/0001-52 
19/06/2007 a 
18/12/2007 

Não se 
aplica  

FGTS = 8 % 

9 SRL-021 
ZL Ambiental 

04.275.196/0001-88 
20/10/2005 a 
08/04/2007 

01/2007 a 
04/2007 

428,00 

10 EPE-012 
ZL Ambiental 

06.977.747/0002-61 
03/07/2006 a 
02/07/2007 

01/2007 a 
06/2007 

43,32 

 
Resultados obtidos: foram recuperados R$ 8.559,38 (oito mil quinhentos e 
cinqüenta e nove reais, trinta e oito centavos) relativos aos contratos EPE-050 
(valor descontado do último faturamento) e SRL-003 (valor compensado no 
aditivo contratual). Os valores restantes, considerando o custo do 
ressarcimento em razão da baixa materialidade e do encerramento anterior dos 
contratos (relação custo/benefício) foram considerados irrecuperáveis.    
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Ofício n° 70/2008/TCU/SEFID, de 11/03/2008 (Processo n° 002.098/2008-0) 
 
Diligência – Subsidiar a análise do processo de acompanhamento do leilão n° 005/2008 
para contratação de energia proveniente do complexo do Rio Madeira, Usina 
Hidroelétrica de Jirau, com posterior outorga da Concessão de Uso de Bem Público para 
exploração e aproveitamento hidrelétrico para o Sistema Interligado Nacional – SIN, no 
Ambiente de Contratação Regulada – ACR. 

 
Determinação/recomendação: a) justificar a utilização do período 
compreendido entre janeiro de 1996 a dezembro de 2007 no cálculo do prêmio 
de risco de mercado; 
b) justificar a utilização do período desde 1996 no cálculo do prêmio de risco 
de crédito. 
 
Providências adotadas: Por meio do Ofício n° 224/EPE/2008, de 17 de 
março de 2008, a EPE encaminhou as informações e justificativas solicitadas 
pelo Tribunal. 
 
Resultados obtidos: não se aplica. 

 
 Ofício n° 94/2008/TCU/SEFID, de 01/04/2008 (Processo n° 026.098/2006-0) 
 
Diligência – Encaminha para apreciação minuta do Relatório de Auditoria Operacional 
sobre o impacto dos leilões de energia nova na expansão da geração do setor elétrico. 
 

Determinação/recomendação: Apreciar e, caso entenda pertinente, 
manifestar-se no prazo de 10 dias acerca da minuta do relatório. 

 
Providências adotadas: a EPE optou por não se manifestar. 

 
Resultados obtidos: não se aplica. 

 
Ofício n° 115/2008/TCU/SEFID, de 17/04/2008 (Processos n° 002.098/2008-0, 
002.241/2008-9 e 002.246/2008-5) 
 
Comunicação – encaminha Acórdão n° 602/2008 – Plenário, de 09/04/2008, que trata 
do acompanhamento de Leilão e Outorga de Concessão para a geração de energia 
elétrica do AHE Jirau. 
 

Determinação/recomendação:  
 

9.1 - recomendar à EPE que reavalie: 
 

9.1.1 os preços dos equipamentos eletromecânicos de forma a adequá-los à 
relação preço/potência instalada média nos empreendimentos de concepção e 
localização similares ao AHE Jirau, verificando, especialmente, os preços da 
conta “13” 
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9.1.2 os preços da conta “17 – Custos indiretos” do AHE Jirau, em especial 
das subcontas “17.21.38” e “17.21.39”, adequando-os aos percentuais médios 
observados noutros AHE’s localizados na mesma região geográfica; 

 
9.1.3 os preços da conta “Conexão” com base em valores referenciais mais 
atuais adotados pela ANEEL, considerando, ainda, haver margem para 
redução conforme observado no Leilão de Transmissão 04/2007-ANEEL. 

 
9.2 recomendar à EPE que: 

 
9.2.1 estabeleça o preço do item “12.19.30.30 – Sistema Complementar 
Interceptor de Corpos Flutuantes”, fundamentado em especificação detalhada; 

 
9.2.2 verifique junto à ANA a possibilidade de revisão da vazão de projeto do 
vertedouro registrada na Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica 
(DRDH) do AHE Jirau e, se for o caso, proceda à adequação da vazão de 
projeto do vertedouro, eliminando as majorações citadas no Relatório EPE-
DEE-RE-043/2008-r0, redimensionando o vertedouro do AHE Jirau; 

 
9.2.3 avalie a exclusão de R$ 56.491.340,00 nos custos dos programas 
ambientais, referente à condicionante “2.6 – construção de um centro de 
reprodução de peixes migratórios” e ao acréscimo na condicionante “2.21 – 
elevação da compensação ambiental”, de 0,5 % para 1% dos custos das obras 
civis. 

 
Providências adotadas: Não houve providências por parte da EPE em razão 
do entendimento acerca dos apontamentos, conforme a seguir: 
 
9.1.1 - Por meio do Relatório EPE-DEE-RE-044/2008-r0, referente à 
Avaliação Técnica e Orçamentária dos Estudos de Viabilidade da UHE Jirau – 
Parte 3, emitido em 29/02/2009 em atenção a IN 27/1998 do TCU, no item 2.2 
– Equipamentos Eletromecânicos, a EPE descreve o procedimento que foi 
adotado no processo de avaliação dos custos propostos pelo Agente 
desenvolvedor dos estudos, destacadamente em relação a Conta 13 do 
orçamento, e apresenta na seqüência um quadro resumo comparativo 
considerando o custo por quilograma (kg), considerando empreendimentos 
com características comparáveis.   
 
Como o universo de usinas estudadas no Brasil que contemplam turbinas de 
baixa queda, do tipo Bulbo, é pequeno, e inexistente na dimensão e potência 
nominal prevista para a UHE Jirau, exceto a UHE Santo Antônio, utilizamos, 
na avaliação comparativa dos empreendimentos, os estudos que consideram 
turbinas do tipo Kaplan de eixo vertical, com queda máxima de 30m, visando 
dar maior embasamento a avaliação. 
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Com base no exposto, a adequação a outros empreendimentos à relação 
preço/potência instalada média, conforme recomendado no item 9.1.1 do 
Acórdão nº 602/2008, de 09/04/2008, fica prejudicada, em face da falta de 
informações similares.    
 
9.1.2 - Com o propósito de esclarecer as possíveis implicações decorrentes da 
avaliação apresentada pelo TCU, destacadamente para a subconta 17.21, cabe 
observar que, para empreendimentos do porte da UHE Jirau que, além de 
exigir um canteiro mais amplo, em face da grande extensão do barramento 
(cerca de 1.500m), para sua construção é indispensável a instalação de 
atracadores/portos de apoio nas margens do rio e a utilização de chatas 
flutuantes e lanchas empurradoras, visando atender a necessária travessia entre 
as  margens  do  rio,  operação,  indispensável  a  viabilização  do  transporte  
de  máquinas, materiais e mesmo de pessoal, para o cumprimento das metas 
construtivas impostas pelo cronograma de obras.  

 
Com base no exposto, julgamos que, para melhor avaliação do percentual 
médio de incidência da subconta 17.21 em relação ao Custo Direto Total – 
CDT deveriam ser selecionados empreendimentos de porte e características 
construtivas similares, como por exemplo: a 1ª etapa de construção da UHE 
Tucurui, o planejamento de implantação do AHE Belo Monte, etc. não sendo 
aplicável a comparação com empreendimentos cujos canteiros obras utilizam 
uma única margem do rio. A incidência registrada na Conta 17 do orçamento 
elaborado pela EPE é de 21% do CDT, percentual compatível com as médias 
praticadas nos empreendimentos localizados na Amazônia 

 
9.1.3 - Utilizando linhas estaiadas, a referência Aneel - Nota Técnica 99/2008 - 
leva a um aumento de 10,59 % em relação aos valores originais (custo 
Eletrobras 2004 atualizados segundo metodologia da ANEEL - IGPM), 
conforme tabela a seguir: 
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Conexão de Jirau à Coletora de Porto Velho 
Taxa de desconto = 11,00 % 

Obra Quantidade 

 Valor 
unitário 

R$ x 
mil 

Entrada 
em 

operação  

Valor 
presente 

2013               
R$ x 

milhões 

Custo 
R$ x 

milhões 

LT UHE Jirau - Coletora Porto 
Velho 

      192,87 213,31 

LT 500 kV, 4 x 954 MCM, 
Compacta 

105 677,16 2013 71,10 71,1 

LT 500 kV, 4 x 954 MCM, 
Compacta 

105 677,16 2014 64,06 71,1 

LT 500 kV, 4 x 954 MCM, 
Compacta 

105 677,16 2015 57,71 71,1 

Coletora Porto Velho 500 kV       21,38 23,63 
Interligação de barra, 500 kV, DJM 1 4.150,67 2013 4,15 4,15 
Interligação de barra, 500 kV, DJM 1 4.150,67 2015 3,37 4,15 
Vão de linha 500 kV, DJM, UHE 
Jirau 

1 5.108,01 2013 5,11 5,11 

Vão de linha 500 kV, DJM, UHE 
Jirau 

1 5.108,01 2014 4,60 5,11 

Vão de linha 500 kV, DJM, UHE 
Jirau 

1 5.108,01 2015 4,15 5,11 

TOTAL 214,24 263,93 
Fonte: Custo Referencial - Nota Técnica n° 99/2008 SRT/ANEEL, de 26/12/2008.     

 
9.2.1 - Conforme esclarecido aos representantes do TCU quando da 
apresentação do estudo de otimização da viabilidade da UHE Jirau ocorrida no 
SECOB/TCU, julgou-se por bem definir uma verba para esta finalidade, em 
face da necessidade de se desenvolver estudos mais aprofundados, com 
ensaios em modelo reduzido, para definição do sistema de proteção que 
melhor se ajuste as condições operacionais do empreendimento. 
 
9.2.2 - Conforme descrito no item 2.1.1 do relatório citado, referente às 
Premissas da Avaliação das Condicionantes do Arranjo Geral, EPE observou 
que, conceitualmente, em função da dimensão da bacia (972.000 km2) e da 
forma geométrica da calha do rio, não haveria necessidade, no cálculo da 
Cheia de Projeto do Vertedouro, a aplicação do Critério de Fuller, além da 
consideração do intervalo de confiança de 95%, que foi adotado nos estudos. 
Como a vazão decamilenar do estudo de viabilidade foi fixada na DRDH 
emitida pela ANA, a EPE manteve, para dimensionamento do vertedouro, a 
vazão estabelecida de 82.600m3/s, seguindo assim as diretrizes das Instruções 
para Elaboração de Estudos de Viabilidade, conforme recomendado pela 
ANEEL. Como a solicitação da DRDH é de competência da ANEEL, a EPE se 
restringiu a apresentar a sua recomendação, não considerando o fator possível 
de redução em seus estudos. 
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9.2.3 - Para a avaliação dos custos dos programas socioambientais da UHE 
Jirau, foram analisados conjuntamente, os Programas Socioambientais 
previstos no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), as ações necessárias para a 
execução desses Programas e os custos indicados no Orçamento. Além disso, 
foram analisadas as condicionantes da Licença Prévia (LP) e estimados os 
custos das ações que não estavam previstas no Orçamento.  

  
A condicionante da Licença Prévia, “2.6 – construção de um centro de 
reprodução de peixes migratórios” é aplicável os dois empreendimentos 
previstos para o rio Madeira, as usinas de Santo Antônio e Jirau. Dessa forma, 
supôs-se que esse centro poderia ser de responsabilidade dos empreendedores 
das duas usinas, reduzindo, portanto, os custos de responsabilidade de cada 
deles.   

  
No que se refere à elevação do percentual da compensação ambiental de 0,5% 
para 1% do valor total do investimento, observa-se que esta medida teve como 
referência os impactos ambientais decorrentes da implantação do 
empreendimento e a verificação da posição do IBAMA em relação a outros 
empreendimentos hidrelétricos, que sugerem a elevação do valor da 
compensação ambiental para próximo de 1% do valor total do investimento.  
 
Resultados obtidos: A EPE não encaminhou resposta formal às 
recomendações do TCU, embora os aspectos acima tenham sido discutidos 
com a equipe técnica dessa Corte de Contas. 

 
Ofício n° 1407/2008/TCU/SECEX-1, de 06/05/2008 (Processo n° 014.792/2007-0) 
 
Comunicação de decisão – Acórdão n° 1046/2008 – 2ª Câmara – Prestação de Contas 
Anual da EPE referente ao exercício de 2006- Regulares com ressalvas. 

 
Determinação/recomendação: 1. Determinar à Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE que: 

 
1.1 faça constar do Relatório de Gestão da empresa a exigência contida no 
item 02, anexo II, da DN/TCU n° 85/2007, de descrição dos objetivos e metas 
(físicas e financeiras) pactuados nos programas sob sua gerência, bem como 
das ações administrativas (projetos e atividades) contidas no seu plano de 
ação; 
 
1.2 em futuros procedimentos licitatórios, se abstenha de expedir edital 
exigindo que o participante vencedor de um determinado item fique proibido 
de apresentar propostas para os demais itens licitados, por restringir a 
possibilidade de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, 
além de contrariar os princípios da isonomia, legalidade e igualdade, bem 
como o art. 3° da Lei n° 8.666/93. 
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Providências adotadas: 1.1 a EPE constituiu grupo de trabalho para discutir e 
propor a estrutura e o conteúdo do relatório de gestão 2008, bem como 
supervisionar a sua elaboração, contemplando, de forma quantitativa e 
qualitativa, todos os requisitos exigidos pelas normas do TCU e da CGU.   

 
1.2 a EPE suprimiu a restrição constante dos editais, permitindo que os 
licitantes apresentem propostas para todos os itens em disputa. 
 
Resultados obtidos: Após a supressão da restrição, a EPE realizou apenas 
uma licitação na modalidade concorrência e não se verificou ampliação do 
número de participantes. Registramos que as dificuldades encontradas na 
execução dos diversos contratos de serviços de engenharia, normalmente 
decorrentes de dificuldades operacionais e de logística das empresas 
contratadas, permitem inferir que aquela condição, à época, confere 
razoabilidade à diretriz adotada pela Empresa. 

 
Ofício n° 1408/2008/TCU/SECEX-1, de 06/05/2008 (Processo n° 004.797/2008-0) 
 
Comunicação de decisão – Acórdão 1049/2008 – 2ª Câmara – que trata de 
representação acerca de possíveis irregularidades cometidas no Pregão Eletrônico n° 
002/2008, realizado pela Empresa de Pesquisa Energética, que tem por objeto a 
contratação de empresa prestadora de serviços na área de tecnologia da informação. 
 

Determinação/recomendação: determinar à EPE que, quando de licitação, 
com vistas à contratação de mão-de-obra terceirizada, abstenha-se de exigir, 
no instrumento convocatório, a concessão aos empregados contratados de 
benefícios adicionais ao legalmente estabelecido, por representar interferência 
indevida na política de pessoal da empresa privada e representar ônus 
adicional à administração, sem contrapartida de benefício direto. 

 
Providências adotadas: nas licitações que envolvem prestação de serviços 
com mão-de-obra, a EPE passou a exigir, a partir deste Acórdão, tão somente 
os benefícios previstos na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. 
 
Resultados obtidos: os contratos firmados a partir daquela data não oneram a 
EPE além dos benefícios estabelecidos nas respectivas convenções coletivas 
de trabalho. 

 
Ofício n° 129/2008/TCU/SECOB, de 05/06/2008 (Processo n° 029.178/2007-4) 
 
Comunicação – Acórdão 1032/2008 – Plenário - que trata de auditoria realizada com o 
objetivo de coletar informações para subsidiar a escolha das fiscalizações de obras, com 
enfoque nos empreendimentos de geração (fonte hídrica) e de transmissão de energia 
elétrica. 
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Determinação/recomendação: 9.1 determinar à Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE que informe a esta Corte sobre o cronograma das ações 
planejadas para a atualização do banco de custos do Sistema Informatizado de 
Orçamentação de Usinas Hidrelétricas – SISORH, bem como o cumprimento 
das etapas previstas. 

 
Providências adotadas: para a elaboração de orçamentos de obras civis de 
usinas hidrelétricas a atualização do Banco de Preços do SISORH é de 
fundamental importância e, nesse sentido, a EPE identificou a necessidade de 
contar com o apoio de serviços de terceiros e iniciou os procedimentos para a 
contratação de empresa especializada no serviço de pesquisa e fornecimento 
de preços de mão-de-obra, materiais e equipamentos que são considerados nas 
composições de custo implantadas no sistema. 
 
A Nota Técnica e o Projeto Básico necessários já foram elaborados, estando 
em fase de análise pela área jurídica da EPE para continuidade do processo de 
licitação e contratação. 
 
A previsão de contratação da empresa especializada está prevista para o mês 
de maio de 2009, visando à emissão do primeiro relatório de preços em 
setembro de 2009 e, a partir desta data, com atualizações trimestrais, 
considerando os cerca de 1.800 itens relacionados, cotados por região. 

 
Resultados obtidos: o cronograma foi enviado ao TCU em 19/03/2009 
(Ofício EPE n° 186/2009), complementado em 13/04/2009 (Ofício EPE n° 
254/2009).  

 
Ofício n° 1590/2008/TCU/SECEX-1, de 20/06/2008 (Processo n° 004.951/2008-2) 
 
Comunicação de decisão – Acórdão 1662/2008 – 2ª Câmara – que trata de 
representação acerca de possíveis irregularidades cometidas no Pregão Eletrônico n° 
002/2008, realizado pela Empresa de Pesquisa Energética, que tem por objeto a 
contratação de empresa prestadora de serviços na área de tecnologia da informação. 
 

Determinação/recomendação: que a Empresa de Pesquisa Energética – EPE, 
no âmbito da fiscalização do contrato decorrente do Pregão Eletrônico 2/2008, 
confira especial atenção à análise do cumprimento das obrigações trabalhistas 
por parte da contratada, em especial no que concerne às disposições da 
convenção coletiva de trabalho, medida com o fito de evitar eventual dano ao 
erário decorrente da responsabilização subsidiária do tomador dos serviços, in 
casu, a Administração, quanto às aludidas obrigações. 

 
Providências adotadas: a EPE tem verificado, sistematicamente, a aplicação 
das obrigações trabalhistas e as relativas à convenção coletiva de trabalho, no 
sentido de evitar o descumprimento dessas obrigações. 

 
Resultados obtidos: até a presente data, a contratada tem demonstrado o 
atendimento das obrigações legais e trabalhistas. 
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Ofício n° 402/2008/TCU/SEFID, de 21/10/2008 (Processo n° 021.247/2008-5) 
 
Diligência – Subsídios à Auditoria de Natureza Operacional no âmbito de tema de 
maior significância de segurança energética, visando avaliar a adequação de políticas e 
ações dos agentes do setor elétrico para garantir o abastecimento do mercado nacional 
de energia, com segurança, eficiência e sustentabilidade. 
 

Determinação/recomendação: encaminhar ao TCU, no prazo de 10 dias: 
a) lista com informações sobre Repotenciação e Modernização (R&M) de 

UHE que estão sendo efetivamente utilizadas nos modelos matemáticos de 
planejamento, horizonte até 2016; 

b) informar como o planejamento considera as perdas de geração devido à 
obsolescência e redução de eficiência de máquinas e equipamentos ao 
longo do horizonte de planejamento, relacionando quais são as 
informações exigidas dos agentes de geração do setor; 

c) ratificar se as premissas adotadas na simulação com o Modelo SUISHI-
O/CEPEL, utilizado nos cálculos presentes na Nota Técnica EPE_DEN 
03/2008 (junho/2008) são de fato as mais adequadas para avaliar, com 
precisão, os ganhos sistêmicos proporcionados por ações de R&M, 
principalmente em relação à geração  no horário de “ponta”, tendo em 
vista que o sistema de transmissão é representado de forma muito 
simplificada, o intervalo de discretização temporal é mensal e a simulação 
é estática ao longo do tempo; 

d) relacionar as providências tomadas junto ao MME e demais agentes do 
setor ao identificar, na Nota Técnica EPE-DEN 03/2008, que mesmo nos 
casos de repotenciação com aumento de rendimento há dificuldades a 
serem superadas na medida em que a revisão da energia assegurada da 
usina e a homologação desta alteração junto ao MME e ANEEL não são, 
por assim dizer, imediatas, o que pode prejudicar sua comercialização, 
detalhando melhor a fundamentação utilizada na argumentação que 
culminou com a conclusão de que hoje, o ganho de potência alcançado 
resulta ainda em um aumento dos encargos setoriais do agente, posto que 
estes incidem sobre a potência instalada da usina e, por fim, que a 
repotenciação pode ser vista, muitas vezes, como uma penalização (em vez 
de um incentivo) para o empreendedor. 

 
Providências adotadas: Por meio do Ofício n° 2085/EPE/2008, de 
04/11/2008, a EPE apresentou argumentos acerca das variáveis utilizadas no 
planejamento, prestou as informações requeridas e concluiu, de forma 
sintética, que: 

a) não há, portanto, na EPE, “lista com informações sobre Repotenciação e 
Modernização (R&M) de UHE”; 

b) no planejamento da expansão do sistema elétrico, as “perdas de geração” 
são usualmente representadas pelos seguintes dados ou parâmetros 
específicos de cada usina: perdas hidráulicas nas tubulações, rendimento 
do conjunto turbina-gerador, taxa de indisponibilidade forçada e taxa de 
indisponibilidade programada das unidades geradoras. São tratados, 
portanto, como dados de entrada dos modelos de cálculo utilizados; 
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c) não foi objeto da Nota Técnica DEN 03/2008 a avaliação de ganhos 

sistêmicos proporcionados por ações de R&M em relação à geração no 
horário de ponta; 

d) “...... em trabalhos dessa natureza, é natural que algumas conclusões 
possam chamar a atenção de outras entidades para providências que 
entenderem pertinentes e convenientes. A grande contribuição da EPE 
terá sido identificar a questão, avaliá-la se tiver sido o caso, dar suporte a 
eventual análise aprofundada que poderá eventualmente ser necessária e 
publicizar suas conclusões. Tomar, além dessas, outras “providências 
junto ao MME e demais agentes do setor” extrapola claramente a 
competência institucional conferida à EPE”. 
 

Resultados obtidos: não se aplica. 
 
14. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadorias e pensão 
 

ATOS QUANTIDADE  REGISTRADOS NO 
SISAC Quantidade 

Admissão * 117  107 
Desligamento * 35  23 
Aposentadoria (1) Não se aplica  Não se aplica 
Pensão (1) Não se aplica  Não se aplica 
 
*A divergência entre os quantitativos de admissão e desligamento em relação aos 
respectivos registros no SISAC refere-se à movimentação de empregados no Quadro 
Inicial e aos requisitados que não são registrados no Sistema, uma vez que somente os 
empregados detentores de cargo efetivo (concursados) devem ser registrados no SISAC.  
 
(1) A EPE é uma empresa pública sob regime celetista e as concessões de aposentadoria 
e pensão se dão no Regime Geral da Previdência Social. 
 
Até o presente momento o TCU não apreciou nenhum ato de registro de pessoal da 
EPE. O monitoramento da evolução do processo se dá mediante acompanhamento 
diário pelo Diário Oficial da União. 
 
 
15. Dispensas de instauração de TCE e das TCE cujo envio ao TCU foi dispensado 
 
 Em 2008 não ocorreram fatos que determinassem a instauração de Tomada de 
Contas Especial. 
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16. Informações sobre a composição de Recursos Humanos 
 
a) Quadro efetivo: 

 
2006 (1) 2007 (2)  2008 (3)  

Descrição 
Qtde  Despesa  Qtde  Despesa  Qtde  Despesa  

Servidores Ativos do quadro 
próprio em exercício na EPE  - - - - - - 

Funcionários Contratados – 
CLT em exercício na EPE  43 613.935 82 3.065.408 165 11.725.628 

Total Pessoal Próprio  43 613.935 82 3.065.408 165 11.725.628 
 
O demonstrativo de despesas com pessoal considera o quantitativo existente em 31/12, 
porém os valores refletem as movimentações ocorridas no período (admissões e 
demissões), bem como a movimentação para exercício de função comissionada (saída) 
que é contabilizada no quadro próprio. 
 
 (1) A despesa corresponde ao período de setembro a dezembro/2006 quando foram 
contratados 50 empregados de nível superior (R$ 2.889,00) e 11 de nível médio (R$ 
1.251,00). Em 31/12 existiam apenas 43, uma vez que ocorreram 11 desligamentos e 7 
nomeações para função gratificada (contabilizadas no quadro a seguir). 
 
(2) - Contratação de novos concursados totalizando 74 empregados de nível superior 
(R$ 3.019,00) e 22 de nível médio (R$ 1.285,87); 
     - Acordo Coletivo com vigência a partir de maio/2007 = 4,5 % de reajuste mais um 
abono de 7,5 % + R$ 1.000,00 para os cargos de nível médio; 
     - Em setembro de 2007, a aprovação pelo DEST da revisão do PCS elevou para R$ 
6.000,00 o salário do pessoal do quadro de nível superior; 
     - Em dezembro de 2007 foram admitidos 17 empregados para cargos de nível 
superior (R$ 6.000,00). 
 
(3) – Admissão de novos empregados de nível superior, totalizando 155 empregados de 
nível superior e remuneração de R$ 6.000,00; 
     - ACT 2008/2009 = 5,04 % com vigência a partir de maio/2008; 
     - Em junho/2008 os salários de nível médio foram corrigidos para R$ 1.750,00, 
mediante autorização do DEST baseado nas negociações do ACT; 
     - Aplicação da 1ª Avaliação de Desempenho com a concessão de dois níveis salariais 
(+/- 6 %) para 44 empregados, a partir de junho/2008. 
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b) Funções de confiança: a EPE teve seu Quadro Inicial autorizado de 98 funções 
provido por livre provimento para o exercício de funções de confiança. A aprovação do 
quadro permanente fixou em 60 as funções de confiança, das quais 10 são de livre 
provimento. A existência dos dois quadros simultaneamente observa a regra de 
transição definida pelo DEST (a partir do provimento do quadro permanente, para cada 
função comissionada provida será extinta uma função no quadro inicial). 
  

2006  2007   2008    
Descrição Qtde  Despesa  Qtde  Despesa  Qtde  Despesa  

Ocupantes de funções de 
confiança 83 12.955.724 82 15.303.177 81 17.389.594 

Obs: Na EPE todos os ocupantes de Função de Confiança têm vinculo e inclui os empregados do Quadro 
Permanente e do Quadro Inicial.  
 
 O total da despesa contempla os valores dos cargos comissionados e das funções 
gratificadas, acrescidos dos encargos patronais. O custo dos requisitados para o 
exercício de função de confiança foi contabilizado pelo valor da opção da remuneração 
(40 % do valor da remuneração do cargo ou a diferença entre a remuneração do cargo e 
a remuneração de origem) acrescido dos encargos patronais, correspondente à parte 
EPE. 
  

A variação no montante da despesa decorre da revisão dos valores das funções 
de confiança autorizada pelo DEST em maio/2006 (10,35 % para os cargos 
comissionados de superintendentes e equivalentes, e 7 % para os cargos comissionados 
de assessor I e II). Em setembro/2007 (8,052 %, 14,7 % e 12,15%) e  junho/2008 (6,77 
%, 6,29 % e 6,25%) os percentuais autorizados foram diferenciados para cada um dos 
cargos. 
 
c) Contratações temporárias: 
 

2006  2007  2008  
Descrição 

Qtde  Despesa  Qtde  Despesa  Qtde  Despesa  
Contratações temporárias (Lei 
8.745/1993)  - - - - - - 

Obs.: A EPE não realizou contratação de pessoal temporário na forma da Lei n° 8.745/1993. 
 
d) Serviços terceirizados: 
 

2006  2007  2008  
Descrição 

Qtde  Despesa  Qtde  Despesa  Qtde  Despesa  
Pessoal Terceirizado 
Vigilância / Limpeza 19 509.507 28 494.709 26 434.387 

Pessoal Terceirizado Apoio 
Administrativo  21 1.078.164 21 513.936 18 824.870 

Pessoal Terceirizado Outras 
atividades - TI - 607.254 - 1.176.995 - 1.025.873 

Estagiários  15 85.610 17 139.159 16 141.762 
Total Pessoal Terc + Estag  55 2.280.535 66 2.324.799 60 2.426.892 
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e) Pessoal requisitado:  
 

2006  2007  2008  
Descrição 

Qtde  Despesa  Qtde  Despesa  Qtde  Despesa  
Pessoal Requisitado em 
exercício na EPE, com ônus  18 4.959.474 16 4.942.445   9 4.221.937 

Pessoal Requisitado em 
exercício na EPE, sem ônus (*)  - - - -   3 84.842 

Total Pessoal Requisitado, em 
exercício na Unidade  18 4.959.474 16 4.942.445 12 4.306.779 

(*) A partir  do ingresso da EPE no orçamento fiscal ocorrido em abril/2008. 
 
 As despesas com pessoal requisitado estão contabilizadas pelo valor ressarcido à 
origem. A redução observada em 2008 reflete a desoneração ocorrida com os 
requisitados oriundos da CGU, TST, Ibama e UFRJ, após o ingresso da empresa no 
orçamento fiscal e da seguridade social. 
 
f) Pessoal cedido 
 

2006  2007  2008  
Descrição 

Qtde  Despesa  Qtde  Despesa  Qtde  Despesa  
Pessoal Cedido pela EPE com 
ônus  - - - - - - 

Pessoal Cedido pela EPE sem 
ônus  - - - - - - 

Total Pessoal cedido pela 
EPE - - - - - - 

Obs.: A EPE não possui empregados do quadro permanente cedidos a qualquer órgão ou entidade. 
 
 
g) Distribuição do pessoal entre as atividades finalísticas e de apoio 
 

2008  
Descrição 

Qtde  Despesa  
Pessoal envolvido em ações finalísticas da EPE  181 21.893.480 
Pessoal envolvido em ações de suporte da EPE   65  7.221.742 
Total Geral   246 29.115.222 
 
 No total das despesas com pessoal (total de “a” mais total de “b”) foram 
computadas todas as verbas envolvendo a remuneração, férias, adicional de férias, 
abono de férias, adicional de 1/3 sobre abono, 13° salário, complementação salarial 
(requisitados), diferenças, INSS e FGTS.  Não foi considerado o custo do ressarcimento 
à origem dos requisitados.  
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17. Outras informações consideradas relevantes para a avaliação da conformidade 
e do desempenho da gestão 
 

Em 2008, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Brasil – Alemanha, a 
EPE e a “Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit” – GTZ, empresa 
alemã responsável pelas atividades pertinentes ao Acordo, estabeleceram termo de 
execução de programa visando o apoio técnico e a capacitação institucional nas áreas de 
energias renováveis e eficiência energética. Entre as energias renováveis foram eleitas 
como prioritárias as fontes eólica e solar.  

 
Como primeiros resultados do programa, já em janeiro de 2009 foi realizada 

viagem de funcionário da EPE à Alemanha para treinamento em energia eólica, com 
custeio integral pela GTZ, e em abril foi realizado novo treinamento de funcionário na 
Alemanha e Suíça, com custeio parcial da GTZ. Para o ano de 2009 estão programados 
cursos no Brasil, totalmente custeados pela GTZ, para funcionários da EPE com 
instrutores técnicos brasileiros e estrangeiros especialistas em geração eólica e solar. 
 

No ano de 2008 a EPE ampliou o número de Acordos de cooperação técnica 
com governos estaduais visando o intercâmbio de informações e apoio ao 
desenvolvimento de Balanços Energéticos Estaduais.    
 
18. Conteúdos específicos 
 
18.1 Demonstrativo da remuneração paga aos membros do Conselho de 
Administração e Fiscal. 
  

Valores em R$ 

Conselho de Administração Período 
Honorário 
 Mensal (1) 

Honorário 
Anual 

Márcio Pereira Zimmermann  Até 16/02/2008 2.524,80 5.049,60 
Altino Ventura Filho  28/03 até 31/12/2008 2.524,80 27.772,80 
Mauricio Tiomno Tolmasquim 01/01 a 31/12/2008 2.524,80 32.822,40 
José Lima de Andrade Neto 19/06 a 31/12/2008 2.524,80 20.198,40 
Luiz Alberto dos Santos 01/01 a 31/12/2008 2.524,80 32.822,40 
Eduardo Pereira  Até 16/02/2008 2.524,80 5.049,60 
Nelson Henrique Barbosa Filho 01/01 a 31/12/2008 2.524,80 32.822,40 
Francisco Gaetani  02/06 a 31/12/2008 2.524,80 20.198,40 

    
Conselho Fiscal    

José Carlos Gomes da Costa Até 28/03/2008 2.524,80 5049,60 
Alexandre Ramos Peixoto  28/03 a 31/12/2008 2.524,80 27.772,80 
Quênio Cerqueira de França 01/01 a 31/12/2008 2.524,80 32.822,40 
Antônio José Alves Júnior 01/01 a 31/12/2008 2.524,80 32.822,40 
(1) Conforme DCA 10/35ª, de 20/12/2007, que alterou a remuneração dos membros da Diretoria Executiva da EPE 
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18.2 Atas das reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal 
 
 Durante todo o ano de 2008, os Conselhos de Administração e Fiscal se 
reuniram regularmente, conforme previsto no Estatuto Social da EPE. As atas das 
reuniões realizadas são apresentadas no Anexo III. 
 
18.3 Declaração do Presidente da EPE sobre a fidedignidade dos registros 
constantes do rol de responsáveis (Acórdão TCU n° 125/2009 – 2ª Câmara) 
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ANEXO I 
 

Quadro demonstrativo das transferências realizadas e 
recebidas 

 
1/3 
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Quadro demonstrativo das transferências realizadas e 
recebidas 

 
3/3 
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ANEXO II 
 

Demonstrações financeiras  
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EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE 

       CNPJ: 06.977.747/0001-80 

 
  BALANÇO PATRIMONIAL 

(01 de janeiro a 31 de dezembro) 
                
  (Em Reais) 
                
                
ATIVO   2008   2007 
  Circulante       
      Disponível       
      Caixas e Equivalentes 11.712.490    92.929.110  
      Contas a Receber de Clientes 7.485.295    9.018.969  

      
Tributos a Recuperar ou 
Compensáveis 1.952.296    2.081.394  

      Adiantamentos a Empregados 162.636    140.576  
      Adiantamentos a Terceiros 4.031    7.131  
      Títulos e Valores Mobiliários 194    194  
      Estoques de Livros 30.208    34.378  
      Outros Créditos 14.796    4.809  
      Pagamentos Antecipados 11.109    7.830  
      Total do Circulante 21.373.054    104.224.389  
                

                
  Não Circulante       
      Imobilizado 3.269.497                1.936.112  
      Diferido                638.455                1.044.791  
      Total do Não Circulante             3.907.953                2.980.904  

                

TOTAL DO ATIVO 25.281.007    107.205.292  
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EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE 

       CNPJ: 06.977.747/0001-80 
              

BALANÇO PATRIMONIAL 
(01 de janeiro a 31 de dezembro) 

              
(Em Reais) 

                
PASSIVO           2008   2007 
  Circulante       
      Fornecedores Nacionais                419.102    1.088.499  
      Obrigações Fiscais                         -     991.080  
      Retenções Tributárias                390.157    1.017.461  
      Obrigações Trabalhistas e Sociais             3.902.750    2.843.745  
      Obrigações c/ Acionistas e Diretores                         -     492.867  
      Convênios                         -     76.691.896  

      Obrigações com a Cessão de Pessoal                487.143    
               

970.895  
      Outras Obrigações                         -     4.890  

      Total do Circulante             5.199.152    84.101.334  

                

  Não Circulante       

      Provisões p/ Contingências                  13.440    
                 

13.440  

      Total do Não Circulante                   13.440   13.440  

                
  Patrimônio Líquido       
      Capital Subscrito           20.544.367    20.544.367  
      Reserva Legal                         -     199.587  
      Reserva de Lucros para Investimento                         -     1.163.683  
      Lucros (Prejuízos) Acumulados              (475.952)   1.182.882  
      Total do Patrimônio Líquido           20.068.415    23.090.519  

                

TOTAL DO PASSIVO 25.281.007    107.205.292  
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     EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE 
    CNPJ: 06.977.747/0001-80 
              
     DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
     (01 de janeiro a 31 de dezembro)  

              

    (Em Reais) 
              
             2008    2007   
              
RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS PRESTADOS 
 E SUBSÍDIOS       

  Recursos Recebidos do Tesouro Nacional 
        

48.788.356        

  Prestação de Serviços a Órgãos Públicos 
          

7.249.891    
        

41.177.175    

  Receita de Vendas de Mercadorias 
                 

1.924    
                 

4.636    
              
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA         

  (-) Tributos Incidentes s/ Vendas 
             

(996.621)   
     

(5.605.899)   
              
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS, SERVIÇOS PRESTADOS e 
SUBSÍDIOS 

        
55.043.549    

        
35.575.912    

             
CUSTOS DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS         

  Remunerações 
       

(18.609.868)   
       

(12.186.545)   

  Encargos Sociais, Benefícios e Outros Gastos c/ Pessoal 
         

(5.653.149)  
         

(3.513.424)  

  Custos c/ Materiais 
              

(35.606)   
              

(58.324)   

  Custos c/ Serviços de Terceiros 
       

(14.446.988)   
         

(4.271.156)   

  Custos Gerais de Funcionamento das Instalações 
            

(247.331)   
              

(34.705)   

  Custos Gerais da Administração 
         

(1.372.587)   
            

(866.668)   

  Custos Gerais de Mercadorias Vendidas 
                

(1.096)   
             

(1.217)   

      
       

(40.366.626)   
       

(20.932.040)   

LUCRO BRUTO 
        

14.676.923    
        

14.643.872    
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(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS         

  Remunerações 
         

(5.970.609)   
         

(3.251.628)   

  Encargos Sociais, Benefícios e Outros Gastos c/ Pessoal 
         

(1.965.653)  
         

(1.133.634)  

  Despesas c/ Materiais 
            

(149.642)   
            

(131.724)   

  Despesas c/ Serviços de Terceiros 
         

(4.471.679)   
         

(4.443.742)   

  Despesas c/ Taxas Municipais e Estaduais 
                

(3.290)   
                   

(479)   

  Despesas c/ Provisões  - p/ Contingência      
              

(13.440)   

  Despesas Gerais de Funcionamento das Instalações 
         

(5.206.262)   
         

(3.471.085)   

  Despesas Gerais da Administração 
         

(1.051.758)   
            

(730.972)   

  Juros s/ Capital Próprio -   
            

(492.867)   

  Despesas Financeiras 
            

(153.913)   
            

(441.531)   

  Receitas Financeiras 
          

1.268.193    
          

1.398.524    

  Outras receitas 
                 

5.585    -   

      
       

(17.699.027)   
       

(12.712.578)   

LUCRO ANTES DO IRPJ E DA CSLL 
         

(3.022.104)   
          

1.931.294    

  Despesa c/ Provisões de IRPJ e CSLL -   

        
(660.214)   

  Reversão de Juros s/ Capital Próprio -   

             
492.867    

              

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
         

(3.022.104)   
          

1.763.947    
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                      EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE   

                        CNPJ: 06.977.747/0001-80   
            

                        DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA   
                        PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO   

            

                                (Em Reais)   
      2008   2007 
ATIVIDADES OPERACIONAIS       

  Lucro (Prejuízo) do Exercício 
      

(3.022.104)   
       

1.763.947  

  Despesas que não afetam o caixa           778.193    
          

109.041  

    Depreciação           778.193    
          

588.469  

    Juros s/Capital Próprio a Pagar                   -     
         

(492.867) 

    Provisões p/ Contingências                   -     
            

13.440  

  Investimentos de Curto Prazo 
    

(77.267.467)   
       

1.254.634  

    Variação das Contas a Receber        1.533.674    
          

569.344  

    Variação das Despesas Antecipadas             (3.279)   
             

(1.420) 

    Variação de Outros Ativos Circulantes           104.320    
      

(1.050.208) 

    Variação de Obrigações Trabalhistas        1.059.005    
  

1.136.019  

    Variação de Fornecedores a Pagar 
         

(669.398)   
          

229.148  

    Variação dos Convênios 
    

(76.691.896)                      -   

    Variação de Outros Passivos Circulantes 
      

(2.599.892)   
          

371.751  
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

    
(79.511.378)   

       
3.127.622  

 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO       

    Investimentos no Imobilizado 
      

(1.705.242)   
      

(1.573.531) 
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTOS 

      
(1.705.242)   

      
(1.573.531) 

 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO       

    Aumento de Capital                   -     
      

10.048.727  
CAIXA LÍQUIDO GERADO  PELAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO                   -     

      
10.048.727  

TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA 
    

(81.216.620)   
      

11.602.819  

    VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 
    

(81.216.620)   
      

11.602.819  

    
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO 
EXERCÍCIO      92.929.110    

      
81.326.291  

    
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO 
EXERCÍCIO      11.712.490    

      
92.929.110  
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                                 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE   
                               CNPJ: 06.977.747/0001-80   

                
                                  DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO   

                                 31 DE DEZEMBRO DE 2008   
                

                                  (Em Reais)   
            2008      2007 
                

1 Receitas 
      

56.040.170          41.181.811  

  1.1 Vendas de Mercadorias , produtos e serviços 
        

7.249.891          41.177.175  

  1.2 Outras Receitas 
      

48.790.279                   4.636  
                

2 Insumos 
      

22.398.248            9.731.292  

  2.1 Custos dos produtos vendidos 
            

1.096                   1.217  

  2.2 Materiais, utilidades, serviços de terceiros, outros 
      

22.397.151            9.730.075  
                

3 Valor Adicionado Bruto 
      

33.641.922          31.450.519  
                

4 Depreciação e Amortização 
           

778.193               588.469  
                

5 Valor Adicionado Líquido produzido 
      

32.863.729          30.862.051  
                

6 Valor Adicionado recebido em transferência 
        

1.273.778            1.398.524  
      
  6.1 Resultado da Equivalência Patrimonial -    

  6.2 Receitas Financeiras  
        

1.268.193            1.398.524  

  6.3 Outras 
               

5.585    - 
                

7 Valor Adicionado Total a Distribuir 
      

34.137.508          32.260.575  
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8 Distribuição do valor adicionado     

  8.1 Pessoal 
      

28.677.586          18.142.423  

  8.1.1 Remuneração Direta 
      

25.367.997          16.181.138  

  8.1.2 Benefícios 
        

1.765.991               981.936  
      
  8.1.3 FGTS        1.543.598               979.348  
                

  8.2 Governos (Impostos, taxas e contribuições) 
        

5.309.124            9.245.817  
      

  8.2.1 Federais (inclui a contribuição previdenciária e   
        

4.946.630            7.186.367  
  sindical)    

  8.2.3 Municipais  
           

362.495            2.059.450  
                

  8.3 Remunerção do capital de terceiros 
        

3.172.902            3.108.389  

  8.3.1 Juros 
           

153.913               142.356  

  8.3.2 Alugueis 
        

3.018.989            2.966.033  
                

  8.4 Remuneração dos Capitais próprios 
      

(3.022.104)           1.763.947  
      
  8.4.1 Juros sobre Capital Próprio      -              492.867  

  8.4.3 Lucros retidos / Prejuízo do exercício 
      

(3.022.104)           1.271.079  
                

  Total da Distribuição do Valor Adicionado 
      

34.137.508          32.260.575  
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 

(Valores expressos em Reais) 
 
 
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: 
 
A Empresa de Pesquisa Energética – EPE é uma empresa pública dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério de Minas e Energia 
– MME e constituída nos termos da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, e 
regulamentada pelo Decreto n.º 5.184 de 16 de agosto de 2004. 
 
A EPE tem como atividade principal prestar serviços na área de estudos e pesquisas 
destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como: energia elétrica, 
petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis 
e eficiência energética, dentre outras.  
 
Compete também a EPE: 
 

• Elaborar e publicar o balanço energético nacional; 
• Identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos; 
• Dar suporte e participar das articulações relativas ao aproveitamento 

energético de rios compartilhados com países limítrofes;  
• Obter a licença prévia ambiental e a declaração de disponibilidade hídrica 

necessárias às licitações envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica 
e de transmissão de energia elétrica selecionados. 

 
O Estatuto Social da EPE foi aprovado pelo Decreto n.º 5.184, de 16 de agosto de 
2004. A EPE encerrou a fase pré-operacional de implantação em 30 de abril de 2005. 
 
A partir da publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA n° 11.647, de 24 de março 
de 2008, a EPE passou a integrar o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Na 
qualidade de empresa pública dependente, vinculada ao MME, a Empresa, a partir de 
abril de 2008, passou a receber subsídios públicos para custeio e investimento de suas 
atividades comerciais. 
 
NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base 
nas disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade e da Lei das Sociedades por 
Ações e pela primeira vez com base na Lei 11.638/07 e Medida Provisória 449/08.  
 
A empresa passou a divulgar no presente exercício a Demonstração do Fluxo de Caixa 
(DFC), em substituição à Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 
(DOAR), e a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), comparativamente ao 
exercício findo em 31/12/2007. 
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Para atender a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, o DL nº 200/67 de 25 de 
fevereiro de 2007, e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei 
de Responsabilidade Fiscal, e considerando todas as alterações introduzidas nestes 
dispositivos legais, a EPE vem praticando, a partir de 2008, também a Contabilidade 
aplicada ao setor publico por intermédio do Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – SIAFI, que permite o acompanhamento da execução 
orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos 
dos serviços, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos 
resultados econômicos e financeiros. 
 
As principais práticas contábeis podem ser identificadas a seguir: 
 
(a) Ativo Circulante 
 
Os bens e os direitos que representam o Ativo Circulante estão apresentados pelo seu 
valor de realização. 
 
(b) Ativo Não Circulante 
 
    (b.1) Ativo Imobilizado 
 
É registrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, 
com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, 
segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária ou com base em laudo 
técnico de peritos avaliadores. As taxas de depreciação são as seguintes: Instalações, 
Máquinas e Equipamentos e Móveis e Utensílios – 10%; Equipamentos de 
Informática e Software – 20%. 
 
    (b.2) Despesas Pré-Operacionais 
 
As despesas pré-operacionais foram diferidas até 30 de abril de 2005, quando se 
iniciou a atividade operacional da empresa. A partir de maio de 2005 a amortização 
destes gastos está sendo efetivada na razão de 20% ao ano. 
 
(c) Passivo Circulante e Não Circulante 
 
As obrigações que representam o passivo circulante e não circulante estão 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis. 
 
(d) Resultado 
 
As receitas auferidas e as despesas incorridas são registradas pelo regime de 
competência. 
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NOTA 3 - DISPONÍVEL: 
 
As disponibilidades estão representadas por numerários gerados pela própria Empresa 
e por recursos do Tesouro Nacional, sob a forma de subsídios públicos.  
 
Tendo em vista a migração da EPE do Orçamento de Investimento para o Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social as disponibilidades decorrentes dos Convênios firmados 
com o Ministério de Minas e Energia – MME, aplicadas no Banco do Brasil em 
Fundo de Renda Fixa (BB – Extramercado – FAE), foram recolhidas por intermédio 
de Guias de Recolhimento da União - GRU a favor das Unidades Gestoras do MME, 
durante o exercício de 2008, conforme descrito na Nota 8. Também os saldos da conta 
de aplicação financeira provenientes de recursos gerados pela Empresa, no montante 
de R$ 7.654.048 foram transferidos em dezembro de 2008 para a Conta Única do 
Tesouro Nacional, com a identificação de recursos próprios. 
 

Disponibilidades 2008 2007 

Disponibilidade EPE  11.712.489  16.029.682 

Disponibilidade de Convênios      76.899.428 

Total  11.712.489  92.929.110 

  

NOTA 4 - CLIENTES: 
 
Os créditos existentes em 31 de dezembro de 2008, faturados até o primeiro trimestre 
de 2008, são decorrentes de contratos de prestação de serviços assinados com o MME, 
conforme abaixo demonstrado: 
 
 

Clientes 2008 2007 
Ministério de Minas e Energia - MME 7.485.294 9.018.969 
Total 7.485.294 9.018.969 

 

NOTA 5 - TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPENSÁVEIS: 
 
Os créditos tributários a recuperar ou a compensar originaram-se de: 
 

� INSS a Recuperar: Retenção a ser compensada com recolhimentos futuros; 
 

� IIRPJ a Compensar: Saldo negativo de 2007 configurado na Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ de 2008, originário de pagamentos e 
retenções maiores do que o valor devido ao final do ano de 2007; 

 
� CSLL a Compensar: Saldo negativo de 2007 configurado na Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ de 2008, originário de pagamentos e 
retenções maiores do que o valor devido ao final do ano de 2007; 
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� Outras retenções de tributos: Retenção e pagamentos a serem compensados. 
 

Tributos a Recuperar ou 
Compensáveis 

2008 2007 

IRPJ a Recuperar - 1.524.734 

IRPJ s/ Aplicação Financeira - 250.458 

CSLL a Recuperar - 236.350 

INSS a Recuperar 2.727 704 

FGTS a Recuperar - 104 

IRPJ a Compensar 1.522.359 50.462 

CSLL a Compensar 355.084 6.078 

PASEP a Compensar 8.448 - 

COFINS a Compensar 38.990 - 

Outras Retenções e Tributos 24.688 12.504 

Total 1.952.296 2.081.394 

 

 

NOTA 6 - IMOBILIZADO 
 
O saldo dos bens do ativo imobilizado tem a seguinte composição: 
 
 

 VALOR DOS BENS 2008 2007 
Instalações 582.794 568.983
Máquinas e Equipamentos 118.310 120.778
Equipamentos de 
Informática 1.562.077 855.331
Software 813.726 109.422
Móveis e Utensílios 819.381 536.533
(-) Depreciação 
Acumulada (626.791) (254.934)
Total 3.269.497 1.936.112
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NOTA 7 – DIFERIDO 
 
O ativo diferido está sendo amortizado à taxa de 20%a.a., com previsão de 
amortização final em abril de 2010. A Empresa optou pela manutenção do saldo no 
ativo diferido até sua amortização integral, em conformidade com a faculdade 
apresentada pela Lei 11.638/07, Medida Provisória 449/08 e Pronunciamento Técnico 
CPC 13, item 20, b. 
 
O quadro a seguir apresenta a composição do ativo diferido: 
 

COMPOSIÇÃO DO ATIVO DIFERIDO 2008 2007 
Gastos de Implantação e Pré Operacionais 1.451.635 1.451.635 
Gastos de Implantação de  Sistemas e Métodos 580.045 580.045 
(-) Amortiz. de Gastos Implant. e Pré 
Operacionais (1.064.533) (774.206) 
(-) Amortiz. de Gastos Implant. Sistemas e 
Métodos (328.692) (212.683) 
Total – Ativo Diferido Líquido  638.455 1.044.791 

 

 

NOTA 8 - CONVÊNIOS: 
 
Com a migração da EPE para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, após a 
publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA, os compromissos assumidos por conta 
dos recursos provenientes dos convênios assinados com o MME destinados aos 
estudos de viabilidade de empreendimentos de geração, serviços de inventário de 
potenciais hidrelétricos, bem como estudos do potencial de aproveitamento de 
combustíveis fósseis sólidos e estudos e serviços nas áreas de exploração de petróleo e 
gás natural e de abastecimento de petróleo, derivados, gás natural e combustíveis 
renováveis passaram a integrar o orçamento da Empresa com vinculação ao Programa 
de Aceleração do Crescimento – PAC, com exceção dos serviços de revisão dos 
estudos de inventário do Rio Tibagi. 
 
O quadro a seguir apresenta a evolução e a devolução dos saldos dos convênios no 
exercício de 2008: 
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N° 
CONVÊNIO 

SALDO EM 
31/12/2007 

PAGAMENTO 
A 

FORNECEDOR 

RENDIMENTO 
APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS 

DEVOLUÇÃO 
DE SALDOS  

MME 

SALDO 
EM 

31/12/20
08 

013/2004     8.950.465          (695.116)              726.338      (8.981.688) 
                

0   
022/2005   12.690.981           (633.099)           1.056.345    (13.114.227) 0   

023/2005     4.726.840           (444.937)              383.310      (4.665.213) 
                 

0   

024/2005     3.208.663                   (750)              276.428      (3.484.340) 
                 

0   

025/2005     4.791.960           (869.362)              350.460      (4.273.058) 
                 

0   

026/2005     4.657.100           (310.502)              382.928      (4.729.526) 
                 

0   

027/2005        475.472                 5.060                 35.441          (515.973) 
                 

0   

028/2005     4.711.679               (7.995)              410.776      (5.114.460) 
                 

0   

029/2005     6.008.093           (680.048)              480.972      (5.809.017) 
                 

0   

030/2005     4.449.857           (567.451)              340.436      (4.222.842) 
                 

0   

031/2005     1.511.281           (236.830)              117.455      (1.391.906) 
                 

0   

032/2005     2.982.396           (182.940)              243.493      (3.042.948) 
                 

0   

033/2005     2.560.456           (373.426)              200.403      (2.387.433) 
                 

0   

034/2005     2.164.127           (165.248)              175.075      (2.173.954) 
                 

0   

035/2005     5.236.993       (1.243.473)              364.287      (4.357.807) 
                 

0   

036/2005     5.598.482                     6.599      (5.605.081) 
                 

0   

039/2005     1.959.445           (463.654)                76.527      (1.572.318) 
                 

0   
TOTAL 76.684.290 (6.869.770) 5.627.273 (75.441.792) 0 
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NOTA 9 - OBRIGAÇÕES FISCAIS:  
 
Todas as obrigações apresentadas neste grupo de contas que tiveram origem em 2007 
e nas movimentações de 2008 foram recolhidas integralmente em 2008. 
 

Obrigações Fiscais 2008 2007 

PIS a Recolher 0 96.262 

COFINS a Recolher 0 442.944 

ICMS a Recolher 0 5.287 

ISS a Recolher 0 446.587 

Total 0 991.080 

  
 
 
NOTA 10 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS: 
 
As obrigações apresentadas neste grupo, excetuando a conta de férias a pagar, tiveram 
origem nas movimentações de dezembro de 2008 e seus vencimentos ocorrerão em 
janeiro de 2009.  
 

Obrigações Trabalhistas e Sociais (origem das dívidas) 2008 2007 

Salários a Pagar - 38.753 

Férias a Pagar (Provisão de fev/2007 a dez/2008) 3.129.952 2.085.461 

INSS a Recolher 536.527 482.308 

FGTS a Recolher 235.011 214.043 

Contribuição Sindical a Pagar 1.260 600 

Rescisões a Pagar - 22.580 

Total 3.902.750 2.843.745 

 

 

NOTA 11 - OBRIGAÇÕES COM A CESSÃO DE PESSOAL: 

As obrigações apresentadas neste grupo decorrem da requisição de empregados a 
órgãos públicos ou empresas estatais, os quais tiveram origem nas movimentações de 
novembro e dezembro de 2008 e seus vencimentos ocorrerão durante o ano de 2009.  
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A seguir está apresentado o quadro comparativo: 
 

Outras Obrigações 2008 2007 
Órgãos Públicos 22.140          168.847
Estatais         465.003 802.048
Total Geral 487.143 970.895

 
 
NOTA 12 - REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS: 
 
A maior e a menor remuneração paga a empregados, tomando como base o mês de 
dezembro de 2008, foi de R$ 16.500 e R$ 1.750, respectivamente, de acordo com o 
Plano de Cargos e Salários da EPE, aprovado pelo Departamento de Controle das 
Empresas Estatais - DEST. A remuneração dos dirigentes, com base em dezembro de 
2008, correspondeu a um honorário de R$ 25.248.  
 

NOTA 13 – RESULTADO DO EXERCÍCIO: 
 
A EPE apresentou no exercício de 2008 um Prejuízo de R$ 3.022.104, decorrente, 
principalmente, da inexistência de receita de prestação de serviços no mês de março 
de 2008, destes foram absorvidos R$ 1.182.882 pela Reserva de Lucros para 
Investimento e R$ 199.588 pela Reserva Legal. 
A partir de abril de 2008 as receitas da Empresa foram provenientes de subsidios 
públicos do Tesouro Nacional para cobertura dos gastos de custeio e investimento, 
conforme mencionado na Nota 1.  
 

 
NOTA 14- INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 
 
Os valores contábeis registrados em 31 de dezembro de 2008 relativos aos ativos 
financeiros estão próximos aos seus valores de mercado. A empresa não opera com 
derivativos. 
 

 
NOTA 15 – CONCILIAÇÃO ENTRE O BALANÇO SOCIETÁRIO E O 
BALANÇO SIAFI 
 
Em cumprimento ao Acórdão n° 2016/2006 do Tribunal de Contas da União – TCU, 
publicado no Diário Oficial da União em 6 de novembro de 2006, apresentamos a 
seguir as conciliações dos saldos das contas dos Balanços Patrimoniais registrados de 
acordo com a Lei nº 6.404,/76 e suas alterações com os saldos registrados no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, em 
conformidade com Lei nº 4.320/64, o DL nº 200/67, e a Lei Complementar nº 
101/2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal e suas atualizações: 
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DESCRIÇÃO 
LEI 

6.404/76 
LEI 

4.320/64 DIFERENÇA OBSERVAÇÃO 

     
ATIVO CIRCULANTE 21.373.054  20.314.096  1.058.958  a 
         
ATIVO NÃO 
CIRCULANTE 3.907.953  3.772.817  135.136  b 
         
PASSIVO CIRCULANTE 5.199.152  4.401.580  797.572  c 
         
PASSIVO NÃO 
CIRCULANTE 13.440  0  13.440  d 
         
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20.068.415  19.685.333  383.082  e 

 

a) As diferenças apuradas no ativo circulante são decorrentes da ativação de 
tributos a compensar relativos a antecipações de imposto de renda e 
contribuição social feitas durante o exercício de 2008, porém revertidas em 
função da apuração de prejuízo fiscal e ajustadas no SIAFI em janeiro de 
2009; adiantamento de férias contabilizadas no SIAFI diretamente na despesa 
em 2008 e estoques de livros, cujo ajuste contábil foi procedido no SIAFI em 
2009. 

 
b) As diferenças no ativo não circulante estão relacionadas ao critério de 

contabilização no SIAFI para serviços de montagem das instalações, 
equipamentos de informática e licenças de uso de software, reconhecidas na 
despesa enquanto na contabilidade societária foram registradas em contas 
próprias no ativo imobilizado.  

 
c) As diferenças identificadas no passivo circulante referem-se às provisões feitas 

nas contas de fornecedores relativas à competência dezembro de 2008, 
contabilizadas no SIAFI em janeiro de 2009: as provisões referentes ao mês de 
dezembro de 2008 de empregados requisitados, também contabilizadas no 
SIAFI em 2009 e provisões para contingências trabalhistas registradas no 
SIAFI no passivo circulante e na contabilidade societária no passivo não 
circulante. 

 
d) A diferença apurada no passivo não circulante refere-se a provisões para 

contingências trabalhistas registradas no SIAFI no passivo circulante e na 
contabilidade societária no passivo não circulante. Em janeiro de 2009 foi 
procedido o ajuste no SIAFI para ajustar a obrigação para longo prazo. 
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e) As diferenças no patrimônio líquido estão diretamente relacionadas aos 
critérios utilizados na contabilidade aplicada ao setor público, citados nos itens 
a), b) e c), principalmente com os adiantamentos de férias, as provisões de 
fornecedores de materiais e serviços, de empregados requisitados, de bens e 
serviços destinados ao ativo imobilizado e reconhecidos como despesas, bem 
como o registro no SIAFI, no ativo circulante, em janeiro de 2009, dos tributos 
a compensar relativos a antecipações de tributos revertidas em função da 
apuração de prejuízo fiscal. 

 
      

 
Maurício Tiomno Tolmasquim 

Presidente 

  

José Carlos de Miranda Farias Amílcar Gonçalves Guerreiro 
Diretor Diretor 

  

  
Ibanês César Cássel Gelson Baptista Serva 

Diretor Diretor Interino 

 

Paulo Roberto Queiroz de Albuquerque Domínio e-Contábil 
CRC-RJ 023013/O-1 Contador CRC-363 RJ 

Marluci Azevedo R. Henriques  
 CRC/RJ 059203/O-4 Tec. Contábil 
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ANEXO III 
 

Atas das reuniões do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal 
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ATA DA 36a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 
REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2008 

 
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, às dezesseis horas, na 
Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do 
Ministério de Minas e Energia - MME, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco 
“U”, 5° andar, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração da 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA 
GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do 
Conselho de Administração: MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN, Presidente do 
Conselho, MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM, LUIZ ALBERTO DOS SANTOS, 
EDUARDO PEREIRA e NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO.  
 
ABERTURA. O Presidente do Conselho cumprimentou os presentes e declarou aberta 
a reunião. 
  
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações.  
 
DELIBERAÇÕES. Não havendo matéria para deliberação na Pauta, o Presidente 
encerrou a reunião.  
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer 
Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho 
MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN agradeceu a presença e a participação de todos e 
deu por encerrada a 36a Reunião do Conselho de Administração da Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei 
a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros 
presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.  

   
MÁRCIO P. ZIMMERMANN       

Presidente do Conselho 
 MAURICIO T. TOLMASQUIM 

Conselheiro 
   

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS  
Conselheiro 

 EDUARDO PEREIRA 
Conselheiro 

   
NELSON HENRIQUE BARBOSA 

FILHO 
Conselheiro 

  

   

 CLAUDIA G. MEIRELLES 
Secretária-Geral  
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ATA DA 37a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2008 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, às dez horas, na 
Sala de Reuniões da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia - MME, 
situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 7° andar, Brasília, Distrito Federal, 
reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, 
secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. 
Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: MÁRCIO PEREIRA 
ZIMMERMANN, Presidente do Conselho, MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM, 
LUIZ ALBERTO DOS SANTOS e NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO.  
 
ABERTURA. O Presidente do Conselho cumprimentou os presentes e declarou aberta 
a reunião. 
 
INVESTIDURA DE CONSELHEIRO. A Secretária-Geral comunicou o término do 
mandato do Senhor EDUARDO PEREIRA e informou que foram apostilados os termos 
de posse dos membros remanescentes do Conselho, tendo em vista as suas reconduções 
às funções. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações.  
 
DELIBERAÇÕES. Não havendo matéria para deliberação na Pauta, o Presidente 
encerrou a reunião.  
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer 
Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho 
MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN agradeceu a presença e a participação de todos e 
deu por encerrada a 37a Reunião do Conselho de Administração da Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei 
a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros 
presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.  
 

   
MÁRCIO P. ZIMMERMANN        

Presidente do Conselho 
 MAURICIO T. TOLMASQUIM 

Conselheiro 
   

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS  
Conselheiro 

 NELSON HENRIQUE BARBOSA 
FILHO 

Conselheiro 
   

   

 CLAUDIA G. MEIRELLES 
Secretária-Geral  
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ATA DA 38a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2008 
 

Aos trinta e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, às dez horas, na Sala 
de Reuniões da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia - MME, situada 
na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 7° andar, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se 
o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado 
por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram 
presentes os membros do Conselho de Administração: MÁRCIO PEREIRA 
ZIMMERMANN, Presidente do Conselho, MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM, 
LUIZ ALBERTO DOS SANTOS e NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO. 
Presentes, nos termos do parágrafo 3º do art. 22 do Estatuto Social da EPE, os membros 
do Conselho Fiscal, ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO, que tomou posse neste dia, 
como representante do Ministério de Minas e Energia, em substituição ao Senhor JOSÉ 
CARLOS GOMES COSTA; ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR e QUÊNIO 
CERQUEIRA DE FRANÇA. Participaram como convidados os Diretores da EPE, 
AMILCAR GUERREIRO e IBANÊS CÉSAR CÁSSEL, a Consultora Jurídica da EPE, 
MARIA EURIZA CARVALHO, o Chefe do Escritório de Brasília, CARLOS 
AUGUSTO HOFFMANN, o Chefe de Gabinete do Presidente da EPE, DENILVO 
MORAIS, o Auditor Interno da EPE, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, o 
Superintendente de Recursos Financeiros da EPE, CARLOS ALBERTO DE 
ALVARENGA COTA, o Assessor PAULO ROBERTO QUEIROZ DE 
ALBUQUERQUE e a Assessora ERIKA BORBA BREYER. 
  
ABERTURA. O Presidente do Conselho cumprimentou os presentes e declarou aberta 
a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações.  
 
DELIBERAÇÕES. Iniciou-se, então, a apreciação dos assuntos da pauta de 
deliberações: 1) PDCA n° 001/2008 - Demonstrações Contábeis – 2007, incluindo o 
Relatório da Administração. O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM 
passou a palavra para o senhor PAULO ROBERTO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE 
que apresentou o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2007 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e 
aplicações de recursos, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, sem 
ressalva, e da manifestação da auditoria interna, conforme disposto no inciso VIII do 
art. 16 do Estatuto Social. Foram apresentadas também a demonstração do fluxo de 
caixa para exercício findo em 31 de dezembro e as notas explicativas às demonstrações 
contábeis, assim como o Relatório de Administração – 2007, que sintetiza os resultados 
alcançados pela Empresa em 2007. Foi informado, também, que, no exercício findo em 
31 de dezembro de 2007, a Empresa apresentou um lucro líquido no valor de R$ 
1.763.946,70 (um milhão, setecentos e sessenta e três mil, novecentos e quarenta e seis 
reais e setenta centavos).  
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Depois de efetuada a dedução para atender a prejuízos acumulados e a provisão para o 
imposto sobre a renda, foi proposta a destinação desse resultado da seguinte forma: 
Constituição da reserva legal no valor de R$ 88.197,34; Destinação da importância de 
R$ 492.867,46 para remuneração de seu Acionista (Tesouro Nacional), sob a forma de 
juros sobre o capital próprio equivalente ao dividendo mínimo obrigatório, liquido da 
tributação do imposto de renda na fonte; e, para o saldo remanescente de lucro não 
distribuído no valor de R$ 1.182.881,90, a Constituição da Reserva de Lucros para 
Investimento. Assim, o Conselho deliberou aprovar as Demonstrações Contábeis de 
2007 anexas à PDCA nº 001/2008, incluindo o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, a 
Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes; e aprovar a destinação do 
resultado do exercício de 2007, com a constituição da reserva legal, a remuneração ao 
Acionista e a constituição da reserva de lucros para investimentos, nos valores indicados 
na justificativa da PDCA nº 001/2008. 2) PDCA n° 002/2008 - Designação de 
substituto de Diretor em período de férias. O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO 
TOLMASQUIM relatou que o inciso IV do art. 16 do Estatuto Social determina: 
“Compete ao Presidente da EPE designar, ad referendum do Conselho de 
Administração, o seu substituto e dos demais Diretores, nos casos de afastamento de até 
trinta dias consecutivos”. Do mesmo modo, o Estatuto disciplina, no inciso XXV do art. 
10, que compete ao Conselho de Administração: “referendar o ato do Presidente da EPE 
de que trata o inciso IV do art. 16”. Dessa forma, o Conselho deliberou referendar a 
designação do Diretor AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO como substituto do 
Diretor IBANÊS CÉSAR CÁSSEL no período de 18 a 27 de fevereiro de 2008, por 
motivo de férias. 3) PDCA n° 003/2008 - Aprovação ao primeiro termo aditivo ao 
Contrato nº CT- EPE- 026 - Estudos de Inventário do rio Juruena. O Conselheiro 
MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM passou a palavra para a senhora ERIKA 
BORBA BREYER que historiou o contrato celebrado entre a EPE e a empresa CNEC 
ENGENHARIA S.A, em setembro de 2006, para elaboração dos Estudos de Inventário 
da bacia hidrográfica do rio Juruena, e relatou as justificativas para o seu aditamento. 
Nesse contrato, originalmente, foi previsto o prazo de execução dos serviços em 540 
(quinhentos e quarenta) dias, findando em 18 de março de 2008; e o prazo de vigência, 
em 600 (seiscentos) dias, terminando em 17 de maio de 2008. Entretanto, devido a 
fatores, que independiam da atuação da contratante e da contratada, o andamento do 
trabalho foi prejudicado. Os mais relevantes foram devido a não realização de 
sobrevôos para o levantamento aerofotogramétrico no período previsto, em virtude das 
condições climáticas; à indefinição entre o IBAMA e o Instituto Chico Mendes para 
Conservação da Biodiversidade sobre a competência para concessão das autorizações 
para ingresso e trânsito nas unidades de conservação federais, após a criação deste 
Instituto em abril de 2007 por Medida Provisória (MP nº 366), somente convertida em 
lei (Lei nº 11.516) em agosto de 2007, fazendo com que a emissão das mesmas 
ultrapasse o período em que os levantamentos de campo iam ser iniciados; e a não 
emissão pela FUNAI das autorizações de ingresso e trânsito para algumas terras 
indígenas localizadas na bacia do rio Juruena. Assim, o Conselho deliberou referendar a 
celebração  do  primeiro  termo  aditivo  ao  Contrato nº  CT-EPE-026,  assinado com  a 
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empresa CNEC Engenharia S.A., para a prestação de serviços de consultoria 
especializada  para  realizar  os  Estudos  de  Inventário  do  rio  Juruena, cujo objeto é a  
prorrogação do prazo de execução dos serviços em 360 (trezentos e sessenta) dias, 
alterando o término do serviço originalmente previsto para 18 de março de 2008 para 13 
de março de 2009, e do prazo de vigência do contrato, em 480 (quatrocentos e oitenta) 
dias, passando de 17 de maio de 2008 para 09 de setembro de 2009, sem ônus para EPE. 
4) PDCA n° 004/2008 - Aprovação ao primeiro termo aditivo ao Contrato nº CT- 
EPE- 028 - Estudos de Inventário do rio Trombetas. O Conselheiro MAURÍCIO 
TIOMNO TOLMASQUIM passou a palavra para a senhora ERIKA BORBA BREYER 
que historiou o contrato celebrado entre a EPE e a empresa HYDROS Engenharia Ltda., 
em setembro de 2006, para elaboração dos Estudos de Inventário da bacia hidrográfica 
do rio Trombetas, e relatou as justificativas para o seu aditamento. Nesse contrato, 
originalmente, foi previsto o prazo de execução dos serviços em 540 (quinhentos e 
quarenta) dias, findando em 18 de março de 2008; e o prazo de vigência, em 600 
(seiscentos) dias, terminando em 17 de maio de 2008. Entretanto, devido a fatores, que 
independiam da atuação da contratante e da contratada, o andamento do trabalho foi 
prejudicado. O mais relevante foi devido à resistência das comunidades remanescentes 
de quilombos em permitir a passagem da equipe técnica pelo rio Erepecuru, fato que 
impede o acesso a uma parte da bacia do rio Trombetas e compromete o resultado dos 
Estudos de Inventário; além dos mesmos fatores ocorridos no rio Juruena, já relatado. 
Desse modo, o Conselho deliberou referendar a celebração do primeiro termo aditivo ao 
Contrato nº CT-EPE-028, assinado com a empresa HYDROS Engenharia S.A., para a 
prestação de serviços de consultoria especializada para realizar os Estudos de Inventário 
do rio Trombetas, cujo objeto é a prorrogação do prazo de execução dos serviços em 
360 (trezentos e sessenta) dias, alterando o término do serviço originalmente previsto 
para 18 de março de 2008 para 13 de março de 2009, e do prazo de vigência do 
contrato, em 480 (quatrocentos e oitenta) dias, passando de 17 de maio de 2008 para 09 
de setembro de 2009, sem ônus para EPE. 5) PDCA n° 005/2008 - Aprovação ao 
primeiro termo aditivo ao Contrato nº CT- EPE- 027 - Estudos de Inventário do 
rio Aripuanã. O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM passou a palavra 
para a senhora ERIKA BORBA BREYER que historiou o contrato celebrado entre a 
EPE e a empresa THEMAG ENGENHARIA E GERENCIAMENTO Ltda., em 
setembro de 2006, para elaboração dos Estudos de Inventário da bacia hidrográfica do 
rio Aripuanã, e relatou as justificativas para o seu aditamento. Nesse contrato, 
originalmente, foi previsto o prazo de execução dos serviços em 540 (quinhentos e 
quarenta) dias, findando em 18 de março de 2008; e o prazo de vigência, em 600 
(seiscentos) dias, terminando em 17 de maio de 2008. Entretanto, devido a fatores, que 
independiam da atuação da contratante e da contratada, o andamento do trabalho foi 
prejudicado. Esses fatores foram basicamente os mesmos encontrados para o rio 
Juruena. Assim, o Conselho deliberou referendar a celebração do primeiro termo aditivo 
ao Contrato nº CT-EPE-027, assinado com a empresa THEMAG Engenharia e 
Gerenciamento Ltda., para a prestação de serviços de consultoria especializada para 
realizar os Estudos de Inventário do rio Aripuanã, cujo objeto é a prorrogação do prazo 
de execução dos serviços em 360 (trezentos e sessenta) dias, alterando o término do 
serviço originalmente previsto para 18 de março de 2008 para 13 de março de 2009, e 
do prazo de vigência do contrato, em 480 (quatrocentos e oitenta) dias, passando de 17 
de maio de 2008 para 09 de setembro de 2009, sem ônus para EPE. 
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6) PDCA n° 006/2008 - Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – 
RAINT/2007. O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM passou a palavra 
para o Auditor Interno ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA que descreveu as 
atividades executadas pela Auditoria Interna no ano de 2007, previstas no Plano Anual 
de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e consolidadas no relatório ora apresentado 
para aprovação do Conselho. Ambos os documentos foram elaborados segundo normas 
definidas pela Secretaria Federal de Controle. Cabe ressaltar que foi executado mais de 
noventa por cento da carga horária prevista no PAINT, correspondendo a um índice de 
realização de quase setenta por cento das atividades programadas. A recente 
constituição da Empresa fez com que a atuação da Auditoria Interna priorizasse o 
assessoramento à administração, o apoio aos trabalhos desenvolvidos por agentes 
externos e o acompanhamento sistemático das atividades de maior risco e relevância da 
Empresa. Diante do exposto, o Conselho deliberou aprovar o Relatório Anual das 
Atividades de Auditoria Interna – RAINT – para o exercício de 2007, anexo à PDCA nº 
006/2008, na forma do disposto no inciso XII do art. 10 do Estatuto Social da EPE. 
 
ASSUNTOS GERAIS. 1) O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM 
apresentou para ciência dos membros do Conselho o Relatório de Gestão 2007. 2) O 
Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM informou que a EPE migrou para 
o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em 24 de março de 2008, com a publicação 
no DOU da Lei Orçamentária Anual (Lei nº 11.647/2008). Essa migração do orçamento 
de investimento para o fiscal gerou uma série de dificuldades para a adaptação dos 
gestores à burocracia peculiar do novo sistema. As alterações nas ferramentas de gestão 
serão avaliadas e as áreas treinadas para que essa transição não crie problemas à 
Empresa.  
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer 
Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho 
MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN agradeceu a presença e a participação de todos e 
deu por encerrada a 38a Reunião do Conselho de Administração da Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei 
a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros 
presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas. 

   
MÁRCIO P. ZIMMERMANN        

Presidente do Conselho 
 MAURICIO T. TOLMASQUIM 

Conselheiro 
   

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS  
Conselheiro 

 NELSON HENRIQUE BARBOSA 
FILHO 

Conselheiro 
   

 CLAUDIA G. MEIRELLES 
Secretária-Geral  

 

ERRATA: Na fls. 06, primeira linha, onde se lê: mês de fevereiro, leia-se mês de março. 
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ATA DA 39a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2008 
 

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, às dez horas, na Sala de 
Reuniões da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia - MME, situada na 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 7° andar, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o 
Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por 
mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes 
os membros do Conselho de Administração: MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN, 
Presidente do Conselho, MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM, LUIZ ALBERTO 
DOS SANTOS, NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO e ALTINO VENTURA 
FILHO, que tomou posse em 01º de abril de 2008, designado pela Portaria nº 2.124, de 
27 de março de 2008, publicada no Diário Oficial da União, em 28 de março de 2008, 
do Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia. 
 
ABERTURA. O Presidente do Conselho cumprimentou os presentes e declarou aberta 
a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações. 
  
DELIBERAÇÕES. Iniciou-se, então, a apreciação do assunto da pauta de deliberações: 
1) PDCA n° 007/2008 - Contratação de serviços de revisão dos estudos de 
inventário hidrelétrico da bacia do rio Tibagi - Concorrência nº CO-EPE-
001/2008. O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM relatou a realização, 
em dezembro de 2007, da concorrência nº CO-EPE-001/2008, do tipo menor preço, para 
a contratação de empresa para realizar os serviços de revisão dos Estudos de Inventário 
da Bacia do rio Tibagi. Após análise dos documentos de habilitação e das propostas 
comerciais recebidas, em acordo com as condições estabelecidas no Edital da Licitação, 
a Comissão Especial de Licitação elaborou o Relatório de Avaliação de Proposta, em 04 
de abril de 2008, quando sugere a empresa CNEC ENGENHARIA S.A. vencedora do 
certame. Nesses termos, o Conselho deliberou autorizar a contratação da Empresa 
CNEC ENGENHARIA S.A., para realizar os serviços de revisão dos estudos de 
inventário hidrelétrico da bacia do rio Tibagi, pelo preço fixo e irreajustável de R$ 
3.111.456,00 (três milhões cento e onze mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais) sendo 
de 450 (quatrocentos e cinqüenta) dias o prazo para a realização desses serviços e de 22 
(vinte e dois) meses a vigência do contrato, ambos a partir da data de sua assinatura. 
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer 
Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho 
MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN agradeceu a presença e a participação de todos e 
deu por encerrada a 39a Reunião do Conselho de Administração da Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE. 
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Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois 
de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e 
rubricada em todas as folhas. 
 

   
MÁRCIO P. ZIMMERMANN        

Presidente do Conselho 
 MAURICIO T. TOLMASQUIM 

Conselheiro 
 
 

  

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS  
Conselheiro 

 NELSON HENRIQUE BARBOSA 
FILHO 

Conselheiro 
   

ALTINO VENTURA FILHO  
Conselheiro 

  

   

 CLAUDIA G. MEIRELLES 
Secretária-Geral  
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ATA DA 40a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2008 
 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e oito, às dez horas, na Sala de 
Reuniões da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia - MME, situada na 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 7° andar, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o 
Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por 
mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes 
os membros do Conselho de Administração: MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN, 
Presidente do Conselho, MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM, LUIZ ALBERTO 
DOS SANTOS e ALTINO VENTURA FILHO. O Conselheiro NELSON HENRIQUE 
BARBOSA FILHO justificou com antecedência a sua ausência. Foram convidados a 
participar da reunião: o Chefe do Escritório da EPE em Brasília CARLOS AUGUSTO 
HOFFMANN, a Consultora Jurídica da EPE MARIA EURIZA CARVALHO, o 
Auditor Interno da EPE ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, o 
Superintendente de Recursos Financeiros da EPE CARLOS ALBERTO ALVARENGA 
COTA e a Assessora ERIKA BORBA BREYER.  
 
ABERTURA.  
O Presidente do Conselho cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM.  
Diante da presença da maioria absoluta dos Conselheiros, restou configurado o 
atendimento do quorum estatutário para deliberações.  
 
DELIBERAÇÕES. Iniciou-se, então, a apreciação do assunto da pauta de deliberações: 
1) PDCA n° 008/2008 – Designação de substituto do Presidente da EPE em 
afastamento do País. O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM relatou a 
sua participação como orador da 17ª Conferência Anual sobre Energia na América 
Latina, promovida pelo Instituto das Américas, nos dias 13 e 14 de maio de 2008, em 
La Jolla, Califórnia, Estados Unidos. Tendo em vista o inciso IV do art. 16 do Estatuto 
Social da EPE, que determina: “Compete ao Presidente da EPE designar, ad referendum  
do Conselho  de  Administração, o seu substituto e dos demais Diretores, nos casos de 
afastamento de até trinta dias consecutivos” e também o disciplinado no inciso XXV do 
art. 10: compete ao Conselho de Administração: “referendar o ato do Presidente da EPE 
de que trata o inciso IV do art. 16”. Desse modo, o Conselho deliberou: 
DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/40ª. Referendar a designação do Diretor AMILCAR 
GONÇALVES GUERREIRO como substituto do Presidente da EPE, no período de 11 
a 15 de maio de 2008.  
2) PDCA n° 009/2008 – Denúncia dos Convênios celebrados entre o Ministério de 
Minas e Energia – MME e a Empresa de Pesquisa Energética - EPE. O Conselheiro 
MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM relatou o novo cenário da Empresa com a 
passagem para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social em março passado. Com essa 
migração, as disponibilidades de recursos próprios e de Convênios da EPE integram o 
caixa único do Tesouro Nacional, o que significa repassar àquela Secretaria recursos da 
ordem de R$ 87 milhões disponíveis na conta corrente que a EPE mantém junto ao 
Banco do Brasil. 
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A devolução dos recursos dos Convênios assinados com o MME para os Estudos de 
AAIs, de Inventário, de Viabilidade, e para os Estudos e Serviços nas áreas de 
exploração e produção de petróleo e gás natural e de abastecimento de petróleo, 
derivados, gás natural e combustíveis renováveis, ora em desenvolvimento pela EPE, foi 
acordada com o MME em razão de questões técnicas e operacionais. Desse 
procedimento tomado em conjunto com o MME, a EPE se manifestou favorável à 
denúncia de todos os Convênios. Em virtude dessa posição, os convênios deverão ser 
denunciados conforme previsto em cláusulas específicas e após a autorização do 
Conselho de Administração da Empresa. Dessa forma, diante dos fatos apresentados, o 
Conselho deliberou: DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/40ª. Autorizar a denúncia dos 
Convênios nº 013/2004, nº 022/2005, nº 023/2005, nº 024/2005, nº 025/2005, nº 
026/2005, nº 027/2005, nº 028/2005, nº 029/2005, nº 030/2005, nº 031/2005, nº 
032/2005, nº 033/2005, nº 034/2005, nº 035/2005 e nº 039/2005 celebrados entre o 
Ministério de Minas e Energia – MME e a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, com 
restituição do saldo financeiro. 
 
ASSUNTOS GERAIS. O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM relatou 
as dificuldades enfrentadas pela Empresa na transição para o Orçamento Fiscal. Tratou-
se, principalmente, do Orçamento do exercício de 2008 no novo ambiente, já que na 
aprovação da Lei Orçamentária Anual, a EPE teve um orçamento aprovado para custeio 
e investimento de R$ 58,3 milhões, incluindo parte dos recursos necessários para o 
custeio dos estudos realizados pelos Convênios, porém bastante inferior a sua proposta 
original. Os valores aprovados para as ações de desenvolvimento dos Estudos de 
Planejamento, onde estão alocados os contratos vinculados aos Convênios, são 
insuficientes para o atendimento dos compromissos existentes. Esses contratos com 
fornecedores e prestadores de serviços totalizam, de maio a dezembro de 2008, R$ 23,5 
milhões. Uma nova estimativa de recursos foi realizada e concluiu-se pela necessidade 
de uma suplementação de R$ 12,3 milhões. Assim, a EPE já formalizou ao MME a 
proposta de suplementação. 
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer 
Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho 
MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN agradeceu a presença e a participação de todos e 
deu por encerrada a 40a Reunião do Conselho de Administração da Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei 
a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros 
presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas. 
 

   
MÁRCIO P. ZIMMERMANN        

Presidente do Conselho 
 MAURICIO T. TOLMASQUIM 

Conselheiro 
   

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS  
Conselheiro 

 ALTINO VENTURA FILHO  
Conselheiro 

   

 CLAUDIA G. MEIRELLES 
Secretária-Geral  
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ATA DA 41a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2008 
 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, às dez horas, na Sala de 
Reuniões da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério 
de Minas e Energia - MME, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 5° andar, 
Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES 
MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Conselho de 
Administração: ALTINO VENTURA FILHO, Presidente do Conselho, designado pela 
Portaria nº 211, de 18 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União, em 19 de 
junho de 2008, do Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia; MAURICIO 
TIOMNO TOLMASQUIM; LUIZ ALBERTO DOS SANTOS; NELSON HENRIQUE 
BARBOSA FILHO; FRANCISCO GAETANI, designado pela Portaria nº 198, de 29 de 
maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União, em 02 de junho de 2008, do 
Senhor Ministro de Estado, Interino, de Minas e Energia, como representante do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e JOSÉ LIMA DE ANDRADE 
NETO, designado pela Portaria nº 212, de 18 de junho de 2008, publicada no Diário 
Oficial da União, em 19 de junho de 2008, do Senhor Ministro de Estado de Minas e 
Energia, como representante do Ministério de Minas e Energia.  
 
 
ABERTURA.  
 
Antes do início da reunião, o Presidente do Conselho ALTINO VENTURA FILHO 
cumprimentou os presentes e comunicou o desligamento do Conselheiro MÁRCIO 
PEREIRA ZIMMERMANN, dispensado pela Portaria nº 210, de 18 de junho de 2008, 
publicada no Diário Oficial da União, em 19 de junho de 2008, do Senhor Ministro de 
Estado de Minas e Energia. Em seguida, declarou aberta a reunião. 
 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM.  
 
Diante da presença da maioria absoluta dos Conselheiros, restou configurado o 
atendimento do quorum estatutário para deliberações.  
 
 
DELIBERAÇÕES.  
 
Não havendo matéria para deliberação na Pauta, o Presidente encerrou a reunião. 
 
 
ENCERRAMENTO.  
 
Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado 
desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho ALTINO VENTURA FILHO 
agradeceu  a  presença  e  a  participação  de todos e deu por encerrada a 41a Reunião do  
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Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, 
CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 
achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em 
todas as folhas. 

 
 
 

  

ALTINO VENTURA FILHO         
Presidente do Conselho 

 MAURICIO T. TOLMASQUIM 
Conselheiro 

 
 
 

  

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS  
Conselheiro 

 NELSON HENRIQUE BARBOSA 
FILHO 

Conselheiro 
 
 

  

FRANCISCO GAETANI            
Conselheiro 

 JOSÉ LIMA DE ANDRADE NETO 
Conselheiro 

 
 
 
 

  

 CLAUDIA G. MEIRELLES 
Secretária-Geral  
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ATA DA 42a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2008 
 

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e oito, às dez horas e trinta 
minutos, na Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Energético do Ministério de Minas e Energia - MME, situada na Esplanada dos 
Ministérios, Bloco “U”, 5° andar, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de 
Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, 
CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os 
membros do Conselho de Administração: ALTINO VENTURA FILHO, Presidente do 
Conselho; MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM; NELSON HENRIQUE 
BARBOSA FILHO; FRANCISCO GAETANI e JOSÉ LIMA DE ANDRADE NETO. 
O Conselheiro LUIZ ALBERTO DOS SANTOS justificou com antecedência a sua 
ausência. Participaram como convidados: os Diretores da EPE, JOSÉ CARLOS DE 
MIRANDA FARIAS e IBANÊS CÉSAR CÁSSEL, a Consultora Jurídica da EPE, 
MARIA EURIZA CARVALHO, e o Chefe de Gabinete do Presidente da EPE, 
DENILVO MORAIS. 
 
ABERTURA. O Presidente do Conselho cumprimentou os presentes e declarou aberta 
a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações.  
 
DELIBERAÇÕES. Iniciou-se, então, a apreciação dos assuntos da pauta de 
deliberações:  
1) PDCA n° 010/2008 – Designação de substituto de Diretor em período de férias.  
O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM relatou que o inciso IV do art. 
16 do Estatuto Social determina: “Compete ao Presidente da EPE designar, ad 
referendum do Conselho de Administração, o seu substituto e dos demais Diretores, nos 
casos de afastamento de até trinta dias consecutivos”. Do mesmo modo, o Estatuto 
disciplina, no inciso XXV do art. 10, que compete ao Conselho de Administração: 
“referendar o ato do Presidente da EPE de que trata o inciso IV do art. 16”. Desse modo, 
o Conselho deliberou: DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/42ª. Referendar a designação do 
Presidente da EPE MAURICIO T. TOLMASQUIM como substituto do Diretor de 
Estudos Econômicos e Energéticos AMILCAR GONÇALVES GUERREIRO, a partir 
de 14 de julho de 2008, por um período de 20 dias, por motivo de férias. 
 
2) PDCA n° 011/2008 – Rescisão do contrato com a Empresa HYDROS 
Engenharia Ltda.  O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM relatou que, 
em 17 de abril de 2007, a EPE firmou contrato com a empresa HYDROS Engenharia 
Ltda. para a execução dos estudos de inventário da bacia hidrográfica do rio Jari, 
incluindo a elaboração da sua Avaliação Ambiental Integrada. Esse contrato de número 
EPE-054 tem vigência até 05 de fevereiro de 2009 e seu valor é de R$ 2.634.981,04 
(dois milhões seiscentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e um reais e quatro 
centavos). 
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Entretanto, devido a problemas na execução no referido contrato, a EPE notificou a 
HYDROS, em junho de 2008, a intenção de rescindir unilateralmente o contrato, bem 
como o de aplicar penalidades em desfavor da contratada. A EPE alertou a empresa 
HYDROS sobre as irregularidades na execução do contrato por meio de mensagens 
eletrônicas, correspondências, atas de reuniões e outros expedientes, todos enviados ao 
tempo próprio das ocorrências das falhas. Entretanto, a empresa não alterou os métodos 
de trabalho, afetando os resultados a serem alcançados e de interesse da EPE. Assim, o 
Conselho deliberou: DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/42ª. Referendar a rescisão 
unilateral do Contrato EPE-054, assinado com a empresa HYDROS Engenharia Ltda. 
para a execução dos estudos de inventário da bacia hidrográfica do rio Jari, incluindo a 
elaboração da sua Avaliação Ambiental Integrada. 
 
3) PDCA n° 012/2008 – Aprovação da proposta de Regulamento do Plano EPE de 
Previdência Complementar e autorização para assinar a proposta de Convênio de 
Adesão com a Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS. O 
Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM relatou o anseio dos 
colaboradores da EPE na implementação de um plano de previdência complementar. 
Para a EPE, é fundamental adotar uma política de gestão de recursos humanos que 
privilegie a oferta de condições adequadas de trabalho, de remuneração e de benefícios, 
possibilitando não só recrutar, mas, especialmente, reter os profissionais com as 
competências requeridas pela Empresa. Nesse contexto, um Plano de Previdência 
Complementar representa passo fundamental para a oferta de benefícios relevantes aos 
empregados e em sintonia com o que é praticado pelo mercado. A palavra foi passada 
para o Diretor da EPE IBANÊS CÉSAR CÁSSEL que historiou a matéria. Alertou ao 
fato que, tanto na lei de criação da EPE quanto em seu Estatuto Social, há previsão da 
Empresa poder patrocinar entidade fechada de previdência privada. Com base nesses 
dispositivos, foram consultadas entidades de Previdência Complementar Fechada, que 
demonstraram interesse em ter a EPE como Patrocinadora e buscou-se a proposta mais 
vantajosa para a EPE e seus empregados. Optou-se pela proposta da Fundação 
ELETROBRÁS de Seguridade Social – ELETROS, que por ter apresentando as 
menores taxas a serem cobradas e ter condições de atender ao desenho de plano 
proposto pela EPE, se demonstrou a mais adequada aos interesses da Empresa. Com 
base no exposto e na documentação apresentada, o Conselho deliberou: 
DELIBERAÇÃO: DCA nº 03/42ª. (a) Aprovar o Regulamento Específico do Plano de 
Previdência da ELETROS para a EPE nos termos da minuta anexa à PDCA nº 
012/2008; e (b) Autorizar a celebração do convênio de adesão com a Fundação 
Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, para o ingresso da EPE como 
Patrocinadora de Plano de Previdência da ELETROS, denominado Plano EPE, 
conforme minuta anexa à PDCA nº 012/2008. 
 
ASSUNTOS GERAIS. 
O Presidente ALTINO VENTURA FILHO deu conhecimento aos demais membros do 
Conselho de dois acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU: nº 1.662/2008 da 2ª 
Câmara, que recomenda especial atenção da EPE à execução do contrato com a 
vencedora do Pregão Eletrônico nº 02/2008, em especial quanto ás obrigações 
trabalhistas, e nº 1.032/2008 do Plenário, que solicita à EPE informações sobre 
empreendimentos hidrelétricos. 
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A Secretária-Geral da EPE se responsabilizou pela distribuição de cópias do material. O 
Conselho foi informado que as recomendações e solicitações constantes nos dois 
Acórdãos já estão sendo executadas. 
 
ENCERRAMENTO.  
Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado 
desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho ALTINO VENTURA FILHO 
agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 42a Reunião do 
Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, 
CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 
achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em 
todas as folhas. 

 
 

  

ALTINO VENTURA FILHO         
Presidente do Conselho 

 MAURICIO T. TOLMASQUIM 
Conselheiro 

 
 
 

  

NELSON HENRIQUE BARBOSA 
FILHO 

Conselheiro 

 FRANCISCO GAETANI             
Conselheiro 

 
 
 

  

JOSÉ LIMA DE ANDRADE NETO 
Conselheiro 

  

 
 
 

  

 CLAUDIA G. MEIRELLES 
Secretária-Geral  
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ATA DA 43a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 
REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2008 

 
Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e oito, às dez e trinta minutos 
horas, na Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Energético do Ministério de Minas e Energia - MME, situada na Esplanada dos 
Ministérios, Bloco “U”, 5° andar, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de 
Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, 
CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os 
membros do Conselho de Administração: ALTINO VENTURA FILHO, Presidente do 
Conselho, MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM, LUIZ ALBERTO DOS SANTOS; 
NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO, FRANCISCO GAETANI e JOSÉ LIMA 
DE ANDRADE NETO.  
 
ABERTURA.  
O Presidente do Conselho ALTINO VENTURA FILHO cumprimentou os presentes e 
declarou aberta a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM.  
Diante da presença da maioria absoluta dos Conselheiros, restou configurado o 
atendimento do quorum estatutário para deliberações.  
 
DELIBERAÇÕES.  
Não havendo matéria para deliberação na Pauta, o Presidente encerrou a reunião. 
 
ENCERRAMENTO.  
Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado 
desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho ALTINO VENTURA FILHO 
agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 43a Reunião do 
Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, 
CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 
achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em 
todas as folhas. 
 

   
ALTINO VENTURA FILHO         

Presidente do Conselho 
 MAURICIO T. TOLMASQUIM 

Conselheiro 
   

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS  
Conselheiro 

 NELSON HENRIQUE BARBOSA 
FILHO 

Conselheiro 
   

FRANCISCO GAETANI            
Conselheiro 

 JOSÉ LIMA DE ANDRADE NETO 
Conselheiro 

   

 CLAUDIA G. MEIRELLES 
Secretária-Geral  
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ATA DA 44a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2008 
 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e oito, às onze horas, na 
Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do 
Ministério de Minas e Energia - MME, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco 
“U”, 5° andar, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração da 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, DENILVO MORAIS, 
Chefe de Gabinete do Presidente da EPE, por decisão dos membros do Conselho, em 
substituição a Secretária-Geral CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, ausente por 
motivo de férias. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: 
ALTINO VENTURA FILHO, Presidente do Conselho, MAURICIO TIOMNO 
TOLMASQUIM, NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO, FRANCISCO 
GAETANI e JOSÉ LIMA DE ANDRADE NETO. O Conselheiro LUIZ ALBERTO 
DOS SANTOS justificou com antecedência sua ausência. Participaram como 
convidados: os Diretores da EPE, JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIAS e IBANÊS 
CÉSAR CÁSSEL; e a Consultora Jurídica da EPE, MARIA EURIZA CARVALHO. 
 
ABERTURA. O Presidente do Conselho ALTINO VENTURA FILHO cumprimentou 
os presentes e declarou aberta a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações.  
 
DELIBERAÇÕES. Iniciou-se, então, a apreciação dos assuntos da pauta de 
deliberações:  
(1) PDCA n° 013/2008 – Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CT-EPE-039 
celebrado com a Concremat Engenharia e Tecnologia S.A., para os serviços de 
apoio à elaboração dos Estudos de Inventário da bacia do rio Sucunduri.  O 
Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM passou a palavra ao Diretor JOSÉ 
CARLOS DE MIRANDA FARIAS, que relatou que a empresa Concremat Engenharia e 
Tecnologia S.A. foi contratada, em 02 de janeiro de 2007, para a realização dos serviços 
de apoio ao desenvolvimento dos Estudos de Inventário do rio Sucunduri. O valor desse 
contrato é de R$ 1.918.000,00 (um milhão novecentos e dezoito mil reais). 
Originalmente, o prazo de execução dos serviços estava estabelecido em 540 
(quinhentos e quarenta) dias, findando em 24 de junho de 2008; e o prazo de vigência, 
em 600 (seiscentos) dias, terminando em 24 de agosto de 2008. No entanto, vários 
fatores comprometeram o cronograma originalmente estabelecido, como descrito na 
documentação entregue para análise do Conselho, e como são serviços fundamentais 
para a seqüência dos estudos, a empresa Concremat solicitou aditamento ao contrato 
CT-EPE-039, sugerindo a reprogramação do cronograma, com a prorrogação dos prazos 
de execução e de vigência. 
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Após a análise do pedido e concordando com os argumentos a respeito dos empecilhos 
ao andamento previsto, a Diretoria de Estudos de Energia Elétrica recomendou a 
prorrogação do prazo de execução dos serviços em 517 (quinhentos e dezessete) dias, 
passando do dia 24 de junho de 2008 para o dia 24 de novembro de 2009, e o prazo de 
vigência do contrato em 549 (quinhentos e quarenta e nove) dias, passando de 24 de 
agosto de 2008 para 24 de fevereiro de 2010. Entretanto, como essa matéria foi 
encaminhada para discussão no colegiado da Diretoria Executiva, em 20 de agosto de 
2008, não houve tempo hábil para discussão. E para que os trabalhos não fossem 
prejudicados, gerando prejuízo ainda maior para a Empresa, a Diretoria Executiva 
deliberou a matéria ad referendum do Conselho de Administração. O Conselho 
entendeu o ocorrido, entretanto recomendou que a Empresa envide esforços para que de 
tal situação não volte a ocorrer. Diante do exposto e da documentação apresentada, o 
Conselho deliberou: DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/44ª. Referendar a celebração do 
primeiro termo aditivo ao Contrato nº CT-EPE-039, assinado com a empresa 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., para execução dos serviços de 
Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Sucunduri, cujo objeto 
é a alteração do prazo de execução dos serviços e o prazo de vigência do contrato, 
prorrogando a entrega dos serviços de 24 de junho de 2008 para 24 de novembro de 
2009 e o término da vigência de 24 de agosto de 2008 para 24 de fevereiro de 2010, sem 
alteração no valor original do contrato. 
 
(2) PDCA n° 014/2008 – Contratação de direito de uso de produtos Microsoft. O 
Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM passou a palavra ao Diretor 
IBANÊS CÉSAR CÁSSEL, que relatou que o uso da base tecnológica Microsoft como 
infra-estrutura computacional necessária aos estudos e atividades gerais da EPE está em 
conformidade com o Plano de Implantação da Infra-estrutura de Tecnologia da 
Informação e Comunicações, em uso na Empresa desde 2005. Atualmente, a EPE conta 
com um contrato para essa finalidade. Entretanto, esgotada a possibilidade de aumento 
no valor desse contrato para atender à expansão da EPE nos próximos três anos, será 
necessária a realização de uma nova licitação, na modalidade Pregão, para contratação 
de direito de uso de produtos da Microsoft, para que possa ser dada continuidade aos 
trabalhos da Empresa, de maneira ininterrupta. De acordo com a exposição de motivos e 
especificação do produto apresentados no Termo de Referência e Nota Técnica 
(material entregue ao Conselho), que contextualizam as condições de realização desse 
processo licitatório, a modalidade de contratação recomendada é a SELECT 
LICENSING (SL), por apresentar melhor relação custo benefício para a EPE. O 
Conselheiro FRANCISCO GAETANI sugeriu que a EPE estudasse no futuro a 
possibilidade do uso de alternativas de software com sistemas abertos, o que foi 
endossado pelos demais conselheiros. Assim, o Conselho deliberou: DELIBERAÇÃO: 
DCA nº 02/44ª. Autorizar o início do processo licitatório (Pregão Eletrônico) para a 
contratação de empresa licenciada junto à Microsoft, para o licenciamento do direito de 
uso de softwares aplicativos e sistemas operacionais da Microsoft, conforme lista 
constante do Anexo do Termo de Referência anexo à PDCA nº 014/2008, na 
modalidade de licenciamento SELECT, com vigência de três anos, no valor estimado de 
R$2.370.000,00 (dois milhões trezentos e setenta mil reais).  
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 (3) PDCA n° 015/2008 – Designação de substituto do Presidente da EPE em 
afastamento do País. O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM relatou 
que o inciso IV do art. 16 do Estatuto Social determina: “Compete ao Presidente da EPE 
designar, ad referendum do Conselho de Administração, o seu substituto e dos demais 
Diretores, nos casos de afastamento de até trinta dias consecutivos”. Do mesmo modo, o 
Estatuto disciplina, no inciso XXV do art. 10, que compete ao Conselho de 
Administração: “referendar o ato do Presidente da EPE de que trata o inciso IV do art. 
16”. Desse modo, o Conselho deliberou: DELIBERAÇÃO: DCA nº 03/44ª. 
Referendar a designação do Diretor JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIAS como 
substituto do Presidente da EPE, nos dias 04 e 05 de setembro de 2008. 
 
(4) PDCA n° 016/2008 – Contratação de consultoria de engenharia para apoio à 
elaboração de estudos de otimização técnica e redução de custos dos 
Aproveitamentos Hidrelétricos localizados no rio Parnaíba. O Conselheiro 
MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM relatou que os Estudos de Viabilidade técnica 
e econômica dos aproveitamentos hidrelétricos Uruçui, Castelhano, Ribeiro Gonçalves, 
Estreito e Cachoeira, localizados no rio Parnaíba, foram apresentados à Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL pelas empresas CHESF – Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco, Construtora Queiroz Galvão e CNEC Engenharia S.A., bem 
como os Estudos de Impacto Ambiental foram apresentados ao IBAMA, com vistas à 
obtenção da licença prévia desses empreendimentos. Em abril de 2008, a CHESF 
encaminhou os estudos para EPE com o objetivo de cadastrar os cinco 
empreendimentos no Leilão de Energia A-5/2008. No entanto, não foi possível 
considerar o pedido de cadastramento, uma vez que o prazo para envio de documentos à 
EPE havia se extinguido no dia 10 de março de 2008, conforme art. 5º, inciso III da 
Portaria MME nº 331, de 04 de dezembro de 2007. Ainda assim, a análise dos estudos 
encaminhados será necessária para possibilitar a participação desses empreendimentos 
em futuros leilões de energia. A contratação de serviços de consultoria de engenharia 
para apoio ao desenvolvimento dos estudos de otimização a serem elaborados pela EPE 
se faz necessária em razão da quantidade insuficiente de profissionais no quadro 
permanente da EPE. Desse modo, o Conselho deliberou: DELIBERAÇÃO: DCA nº 
04/44ª. Autorizar o início do procedimento licitatório para contratação de consultoria de 
engenharia para apoio à elaboração dos estudos de otimização técnica e redução de 
custos dos Aproveitamentos Hidrelétricos localizados no rio Parnaíba, conforme Projeto 
Básico anexo à PDCA nº 016/2008, no valor estimado de R$ 1.033.000,00 (um milhão, 
trinta e três mil reais). 
 
(5) PDCA n° 017/2008 – Aprovação da proposta de Regulamento do Plano EPE de 
Previdência Complementar e autorização para assinar a proposta de Convênio de 
Adesão com a Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, com as 
alterações e adequações sugeridas pelo Departamento de Coordenação e Controle 
das Empresas Estatais – DEST do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM relatou que o 
Regulamento Específico do Plano de Previdência da ELETROS para a EPE, 
autorizando a celebração do convênio de adesão com a Fundação Eletrobrás de 
Seguridade Social – ELETROS, para o ingresso da EPE como Patrocinadora de Plano 
de Previdência da ELETROS, denominado Plano EPE, foi deliberado pelo Conselho, 
em 31 de julho de 2008. 
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Após, o processo foi enviado ao Ministério de Minas e Energia – MME, que 
providenciou seu encaminhamento ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
para análise do órgão de supervisão, coordenação e controle, conforme estabelecido no 
artigo 4º da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001. Essa análise foi realizada 
pelo Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, que 
solicitou à EPE alterações e adequações no Convênio de Adesão e no Regulamento do 
Plano EPE. Dessa forma, foram realizadas as alterações apontadas e, após manifestação 
deste Conselho, a matéria será encaminhada à Secretaria de Previdência Complementar 
(SPC), para aprovação final, após manifestação oficial do DEST. Assim, o Conselho 
deliberou: DELIBERAÇÃO: DCA nº 05/44ª. (a) Aprovar o Regulamento Específico 
do Plano de Previdência da ELETROS para a EPE nos termos da minuta anexa à PDCA 
nº 017/2008; (b) Autorizar a celebração do convênio de adesão com a Fundação 
Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, para o ingresso da EPE como 
Patrocinadora de Plano de Previdência da ELETROS, denominado Plano EPE, 
conforme minuta anexa à PDCA nº 017/2008; e (c) Revogar a DCA nº 03/42ª de 31 de 
julho de 2008. 
 
Com a anuência dos membros do Conselho presentes, foi distribuída uma matéria 
extrapauta para deliberação: 
 
(6) PDCA n° 018/2008 – Rescisão Amigável do Contrato nº 001/2006, celebrado 
entre o Ministério de Minas e Energia – MME e a Empresa de Pesquisa Energética 
– EPE. O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM relatou que o Contrato 
nº 001/2006 foi firmado, em 1º de março de 2006, entre a EPE  e  o Ministério de Minas 
e Energia – MME, tendo como objeto o ajustamento das especificações e outras 
condições da prestação de serviços técnicos especializados de suporte e apoio para 
cumprimento da competência e prerrogativa do MME de desenvolver o planejamento 
energético nacional. No entanto, por meio da Lei nº 11.647/2008, de 24 de março de 
2008, complementado pelo Decreto nº 6439/2008, de 22 de abril de 2008, a EPE passou 
a integrar o Orçamento Fiscal da União adquirindo dotação orçamentária própria. Dessa 
forma, os recursos destinados ao desenvolvimento das atividades de apoio ao 
planejamento energético nacional, que anteriormente eram captados na forma de 
prestação de serviços objeto dos contratos firmados com a SPE/MME ou na modalidade 
convênio, passaram a ser consignados em rubricas orçamentárias próprias da EPE. 
Sobre essa matéria a Consultoria Jurídica do MME, em 19 de setembro de 2008, 
proferiu o Parecer Conjur nº 395/2008, entendendo a viabilidade da rescisão amigável 
desse contrato. Diante do exposto, o Conselho deliberou: 
DELIBERAÇÃO: DCA nº 06/44ª. Autorizar a rescisão amigável do Contrato nº 
001/2006 celebrado entre o MME e a EPE. 
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer 
Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho 
ALTINO VENTURA FILHO agradeceu a presença e a participação de todos e deu por 
encerrada a 44a Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE. 
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Assim, eu, DENILVO MORAIS, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada 
conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas 
as folhas. 

 
 
 

  

ALTINO VENTURA FILHO         
Presidente do Conselho 

 MAURICIO T. TOLMASQUIM 
Conselheiro 

 
 
 

  

NELSON HENRIQUE BARBOSA 
FILHO 

Conselheiro 

 FRANCISCO GAETANI             
Conselheiro 

 
 
 

  

JOSÉ LIMA DE ANDRADE NETO 
Conselheiro 

  

 
 
 

  

 DENILVO MORAIS 
Secretário da Reunião  
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ATA DA 45a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 
REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2008 

 
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, às dezoito horas, na 
Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do 
Ministério de Minas e Energia - MME, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco 
“U”, 5° andar, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração da 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA 
GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do 
Conselho de Administração: ALTINO VENTURA FILHO, Presidente do Conselho, 
MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM, LUIZ ALBERTO DOS SANTOS, 
FRANCISCO GAETANI e JOSÉ LIMA DE ANDRADE NETO. O Conselheiro 
NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO justificou com antecedência sua ausência. 
Participaram como convidados: os Diretores da EPE, AMILCAR GUERREIRO, JOSÉ 
CARLOS DE MIRANDA FARIAS e IBANÊS CÉSAR CÁSSEL; o Chefe do 
Escritório de Brasília, CARLOS AUGUSTO AMARAL HOFFMANN; a Consultora 
Jurídica da EPE, MARIA EURIZA CARVALHO; o Auditor Interno, ÁLVARO 
HENRIQUE MATIAS PEREIRA; a Superintendente de Recursos Logísticos, IVETE 
TERRA NUNES; e a Assessora do Diretor de Gestão Corporativa, VIRNA LISLEY 
SCHAEDLER. 
 
ABERTURA. O Presidente do Conselho ALTINO VENTURA FILHO cumprimentou 
os presentes e declarou aberta a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações.  
 
DELIBERAÇÕES. Iniciou-se, então, a apreciação dos assuntos da pauta de 
deliberações:  
(1) PDCA n° 019/2008 – Designação de substituto do Diretor da EPE em 
afastamento do País.  O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM recebeu 
da SPRI (Sociedade para la Promoción y Reconversión Industrial S.A.), órgão da 
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo do Governo Basco, região norte da 
Espanha, convite para participar de Jornada sobre o Setor Elétrico Brasileiro. O convite 
foi para proferir palestra sobre o setor elétrico brasileiro no dia 23 de setembro, na 
cidade de Bilbao, seguido de visitas a instituições ligadas ao setor na Espanha, nos dias 
24 e 25 de setembro de 2008. Em virtude de compromisos asumidos, que 
impossibilitam a sua participação, o presidente MAURÍCIO TOLMASQUIM sugeriu a 
participação do Diretor de Estudos Econômicos e Energéticos da EPE – AMILCAR 
GUERREIRO,  como   representante das empresas do Governo Federal. Tendo em vista 
o determinado no Estatuto Social da Empresa, no inciso XXV do art. 10, compete ao 
Conselho de Administração referendar o ato do Presidente da EPE de que trata o inciso 
IV do art. 16 desse Estatuto: “Compete ao Presidente da EPE designar, ad referendum 
do Conselho de Administração, o seu substituto e dos demais Diretores, nos casos de 
afastamento de até trinta dias consecutivos”. Desse modo, o Conselho deliberou:  
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DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/45ª. Referendar a designação do Presidente 
MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM como substituto do Diretor de Estudos 
Econômicos e Energéticos, entre os dias 21 e 26 de setembro de 2008. 
 
(2) PDCA n° 020/2008 – Designação de substitutos de Diretores em período de 
férias.  O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM relatou que compete à 
Diretoria Executiva da Empresa, em regime de colegiado, conceder férias aos seus 
membros, conforme disciplinado pelo Conselho de Administração e no que estabelece o 
inciso XV do art. 14 do Estatuto Social da EPE. Do mesmo modo, o inciso IV do art. 16 
do Estatuto Social determina: “Compete ao Presidente da EPE designar, ad referendum 
do Conselho de Administração, o seu substituto e dos demais Diretores, nos casos de 
afastamento de até trinta dias consecutivos”, assim como disciplina, no inciso XXV do 
art. 10, que compete ao Conselho de Administração: “referendar o ato do Presidente da 
EPE de que trata o inciso IV do art. 16”. Assim, o Conselho deliberou: 
DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/45ª. (a) Referendar a designação do Presidente 
MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM como substituto do Diretor Interino GELSON 
BAPTISTA SERVA no período de 29 de outubro a 07 de novembro de 2008, por 
motivo de férias; (b) Referendar a designação do Diretor Interino GELSON BAPTISTA 
SERVA como substituto do Diretor IBANÊS CÉSAR CÁSSEL no período de 29 de 
dezembro de 2008 a 17 de janeiro de 2009, por motivo de férias; e (c) Referendar a 
designação do Diretor MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM como substituto do 
Diretor JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIAS no período de 08 a 27 de dezembro 
de 2008, por motivo de férias. 
 
(3) PDCA n° 021/2008 – Aprovação ao primeiro termo aditivo ao Contrato nº CT-
EPE-061 - Estudos de Viabilidade do Aproveitamento Hidrelétrico do rio Apiacás.  
O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO TOLMASQUIM passou a palavra para o Diretor 
JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIAS, que relatou a necessidade de aditamento ao 
contrato assinado com o Consórcio PCE/Biodinâmica, para fornecer apoio à EPE no 
desenvolvimento dos Estudos de Viabilidade da UHE Foz do Apiacás. O mapeamento 
topográfico da área do reservatório do empreendimento é a base para o desenvolvimento 
de qualquer Estudo de Viabilidade. No caso da UHE Foz do Apiacás, para o 
dimensionamento dos serviços de cartografia, foi considerada, inicialmente, a área do 
reservatório constante dos Estudos de Inventário, ou seja, 59,5 km². Como essa área não 
possuía uma definição completa de seu contorno, foram contratados os serviços (vôo e 
restituição) de uma área de 95 km², na expectativa de que este acréscimo fosse 
suficiente para definição da área de interesse. Entretanto, após a realização dos serviços 
de aquisição de dados da área de 95 km², foi constatado que o reservatório não fechava 
na curva de nível da faixa de preservação (100 metros além do nível máximo normal), 
estabelecido pelo Código Florestal (Lei 4.771/1965) e Resolução CONAMA nº 
302/2002. A análise dos dados indicou que a área do reservatório, na cota 187 m (NA 
máximo normal mais cem metros de área de preservação permanente), deve situar-se 
entre 160 km² e 170 km². Tendo em vista que a área voada, por segurança, deve ser 
superior ao indicado e que neste caso situou-se entre 139,6 km² e 146,4 km², a área do 
vôo adicional para cobrir o reservatório na cota 187 m deverá ser de 20 km². Porém, a 
restituição complementar deverá considerar, além dos 20 km² do vôo adicional, a área 
de no mínimo 44,6 km² correspondente à área já voada e não restituída, pois não era o 
previsto inicialmente, já que correspondia à margem de segurança da área de vôo. 
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Em resumo, para complementação do mapeamento do reservatório da UHE Foz do 
Apiacás são necessários os seguintes serviços, que não puderam ser previstos com os 
dados até então disponíveis:  20 km²  para vôo  e  restituição adicionais e 44,6 km² para 
restituição em área já voada. Diante do exposto e da documentação apresentada, o 
Conselho deliberou: 
DELIBERAÇÃO: DCA nº 03/45ª. Autorizar a celebração do primeiro termo aditivo 
ao Contrato nº CT-EPE-061, assinado com o consórcio PCE/BIODINÂMICA, para a 
prestação de serviços de consultoria especializada para realizar os Estudos de 
Viabilidade do Aproveitamento Hidrelétrico do rio Apiacás, cujo objeto é o acréscimo 
de R$ 355.984,20 (trezentos e cinqüenta e cinco mil novecentos e oitenta e quatro reais 
e vinte centavos), correspondentes a 11,44% (onze vírgula quarenta e quatro) do valor 
do contrato original, perfazendo o valor final de R$ 3.467.984,20 (três milhões, 
quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), 
mantidas as mesmas condições originalmente contratadas. 
 
(4) PDCA n° 022/2008 – Aprovação da Sistemática de Avaliação de Desempenho 
vinculada ao Plano de Cargos e Salários- PCS, aprovado pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão em 27.11.2007.  O Conselheiro MAURÍCIO 
TIOMNO TOLMASQUIM passou a palavra para o Diretor IBANÊS CÉSAR CÁSSEL, 
que fez um pequeno histórico do Plano de Cargos e Salários e da Sistemática de 
Avaliação de Desempenho. Relatou que essa será a primeira avaliação dos concursados 
na EPE e que o resultado dessa avaliação fornece os parâmetros para a concessão das 
Promoções por Avaliação de Desempenho e por Avaliação de Desempenho e 
Maturidade profissional, segundo as regras estabelecidas no PCS, bem como subsidia 
ações voltadas para a melhoria do desempenho, contribuindo, como conseqüência, para 
o alcance dos resultados da Empresa. Além disso, a homologação do PCS junto ao 
Ministério do Trabalho e Emprego requer a elaboração da Sistemática de Avaliação de 
Desempenho a ser aplicada aos empregados. Com base na documentação apresentada, o 
Conselho deliberou: 
DELIBERAÇÃO: DCA nº 04/45ª. Aprovar a Sistemática de Avaliação de 
Desempenho vinculada ao Plano de Cargos e Salários – PCS, aprovado pelo Ministério 
de Planejamento, Orçamento e Gestão em 27 de novembro de 2007, anexa à PDCA nº 
022/2008. 
 
(5) PDCA n° 023/2008 – Aprovação da Sistemática de Concessão das Promoções 
vinculadas ao Plano de Cargos e Salários- PCS, aprovado pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão em 27.11.2007.  O Conselheiro MAURÍCIO 
TIOMNO TOLMASQUIM passou a palavra para o Diretor IBANÊS CÉSAR CÁSSEL, 
que explicou que as regras de aplicação da Sistemática de Avaliação de Desempenho 
são distintas das que se destinam a disciplinar as Promoções. Por esta razão, estão 
dispostas em instrumentos específicos. O PCS estabelece o mês de junho de cada ano 
para a aplicação das Promoções por Avaliação de Desempenho e por Tempo de Serviço, 
e que neste ano de 2008 será realizada a primeira promoção na EPE. O Conselheiro 
FRANCISCO GAETANI sugeriu que, em uma próxima proposta, seja trabalhado um 
padrão de desempenho diferenciado, levando-se em consideração a dimensão 
institucional. O Conselheiro JOSÉ LIMA DE ANDRADE NETO argumentou que, em 
proposta futura, deve haver uma vinculação entre o desempenho do empregado e o da 
empresa. 
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Na continuidade da discussão, os membros do Conselho sugeriram que a Diretoria da 
EPE reavaliasse a concessão de até 05 (cinco) referências para a Promoção por 
Avaliação de Desempenho e Maturidade Profissional, tendo em vista que a não 
aprovação deste item não trará prejuízo ao processo, foi proposta a aprovação da 
matéria com a exclusão do item 3.3. Considerando que é de responsabilidade da 
Diretoria Executiva a tomada de decisão quanto à concessão de promoção por 
Avaliação de Desempenho e Maturidade Profissional; Considerando que a aplicação da 
promoção por Maturidade Profissional está condicionada a realização de no mínimo 
duas Avaliações de Desempenho; e Considerando que esta é a primeira aplicação da 
Avaliação de Desempenho no âmbito da Empresa e por isso inexistem candidatos aptos 
à Promoção por Avaliação de Desempenho e Maturidade Profissional; o Conselho 
deliberou: 
DELIBERAÇÃO: DCA nº 05/45ª. (a) Aprovar a Sistemática de Concessão das 
Promoções vinculadas ao Plano de Cargos e Salários – PCS, aprovado pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão em 27.11.2007, exclusive o item 3.3 referente à 
aplicação da Modalidade de Promoção por Avaliação de Desempenho e Maturidade 
Profissional que prevê o avanço de até cinco referências na estrutura salarial do 
respectivo Grupo Ocupacional; e (b) Que a Diretoria Executiva apresente nova proposta 
de avanço na estrutura salarial para as Promoções por Avaliação de Desempenho e 
Maturidade Profissional, a serem inseridas na Sistemática de Concessão das Promoções 
vinculadas ao Plano de Cargos e Salários – PCS, para posterior análise do Conselho de 
Administração. 
 
(6) PDCA n° 024/2008 – Autorização para início do processo licitatório para 
contratação de empresa especializada para implantação do Projeto de Gestão de 
Documentos e da Informação.  O Conselheiro MAURÍCIO TIOMNO 
TOLMASQUIM passou a palavra para o Diretor IBANÊS CÉSAR CÁSSEL, que 
informou ter sido contratada, em janeiro de 2008, consultoria para realizar o 
mapeamento e diagnóstico da documentação da Empresa, normatizações, processos de 
negócio e  propor plano de ação para a gestão de documentos e da informação de forma 
integrada. O Diagnóstico apontou para a necessidade de implementação de uma 
ferramenta para automatização e mapeamento de processos, visando atender às 
necessidades legais e gerenciais, bem como a criação de um centro de documentos 
único (CEDOC) para protocolo, tratamento e arquivamento de todos os documentos da 
EPE.  A abertura do processo solicitado visa atender a necessidade apontada no 
diagnóstico. DELIBERAÇÃO: DCA nº 06/45ª. Autorizar a abertura de processo 
licitatório para contratação de empresa especializada para implantação do Projeto de 
Gestão de Documentos e da Informação, conforme Projeto Básico anexo à PDCA nº 
024/2008, no valor estimado de R$ 3.690.000,00 (três milhões, seiscentos e noventa mil 
reais). 
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer 
Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho 
ALTINO VENTURA FILHO agradeceu a presença e a participação de todos e deu por 
encerrada a 45a Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE. 
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Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois 
de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e 
rubricada em todas as folhas. 

 
 
 

  

ALTINO VENTURA FILHO         
Presidente do Conselho 

 MAURICIO T. TOLMASQUIM 
Conselheiro 

 
 
 

  

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS 
Conselheiro 

 FRANCISCO GAETANI             
Conselheiro 

 
 
 

  

JOSÉ LIMA DE ANDRADE NETO 
Conselheiro 

 CLAUDIA G. MEIRELLES 
Secretária-Geral 
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ATA DA 46a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2008 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e oito, às doze horas, na 
Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do 
Ministério de Minas e Energia - MME, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco 
“U”, 5° andar, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração da 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, DENILVO MORAIS, 
Chefe de Gabinete da Presidência da EPE, por decisão dos membros do Conselho, em 
substituição a Secretária-Geral CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, ausente por 
motivo de saúde. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: 
ALTINO VENTURA FILHO, Presidente do Conselho, MAURICIO TIOMNO 
TOLMASQUIM, LUIZ ALBERTO DOS SANTOS, FRANCISCO GAETANI, JOSÉ 
LIMA DE ANDRADE NETO e NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO. 
Participaram como convidados: o Diretor da EPE: JOSÉ CARLOS DE MIRANDA 
FARIAS; o Chefe do Escritório de Brasília, CARLOS AUGUSTO AMARAL 
HOFFMANN; a Consultora Jurídica da EPE, MARIA EURIZA CARVALHO e o 
Auditor Interno, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA. 
 
ABERTURA. O Presidente do Conselho ALTINO VENTURA FILHO cumprimentou 
os presentes e declarou aberta a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações.  
 
DELIBERAÇÕES. Iniciou-se, então, a apreciação dos assuntos da pauta de 
deliberações:  
(1) PDCA n° 025/2008 – Designação de substituto de Diretor em período de férias.  
O Conselheiro MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM relatou que compete à Diretoria 
Executiva da Empresa, em regime de colegiado, conceder férias aos seus membros, 
conforme disciplinado pelo Conselho de Administração e no que estabelece o inciso XV 
do art. 14 do Estatuto Social da EPE. Do mesmo modo, o inciso IV do art. 16 do 
Estatuto Social determina: “Compete ao Presidente da EPE designar, ad referendum do 
Conselho de Administração, o seu substituto e dos demais Diretores, nos casos de 
afastamento de até trinta dias consecutivos”, assim como disciplina, no inciso XXV do 
art. 10, que compete ao Conselho de Administração: “referendar o ato do Presidente da 
EPE de que trata o inciso IV do art. 16”. Assim, o Conselho deliberou: 
DELIBERAÇÃO: DCA nº 01/46ª.  Referendar a designação do Presidente 
MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM como substituto do Diretor Interino GELSON 
BAPTISTA SERVA no período de 09 de dezembro a 28 de dezembro de 2008, por 
motivo de férias. 
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(2) PDCA n° 026/2008 – Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – 
PAINT/2009. O Conselheiro MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM passou a palavra 
para o Auditor Interno ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA, que relatou que a 
Instrução Normativa nº 07, de 29 de dezembro de 2006, da Secretaria Federal de 
Controle estabelece normas de elaboração e acompanhamento da execução do Plano 
Anual de Atividades das Auditorias Internas - PAINT das entidades da administração 
indireta do Poder Executivo Federal. Considerando a inclusão da EPE no orçamento 
fiscal a partir de abril/2008,  bem  como  a  evolução  do  processo  de  implantação da 
Empresa, a ampliação do volume e da complexidade dos negócios da Companhia, o 
foco dos trabalhos estará voltado para a continuação da avaliação da execução dos 
contratos de serviços especializados para apoio aos estudos de inventário e de 
viabilidade técnica e econômica dos empreendimentos integrantes do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC, cujos recursos previstos para 2009 totalizam R$ 46 
milhões, de forma a verificar a legalidade, a economicidade e a eficácia das ações 
desenvolvidas. Consulta realizada junto ao Conselho Fiscal ratificou a proposta da 
Auditoria Interna para priorizar o acompanhamento da execução dos contratos firmados. 
Em razão da publicação da IN/SFC n° 07/2006, que comete novas atribuições à 
Auditoria Interna, algumas das atividades propostas estarão voltadas para o 
acompanhamento da gestão com vistas a permitir a emissão de opinião acerca da 
regularidade dos atos praticados pela Administração, em consonância com a estrutura e 
conteúdo do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT – fixados 
pela referida instrução normativa. Os Conselheiros recomendaram que por ocasião do 
encaminhamento da proposta do PAINT 2010 seja apresentada uma análise das 
atividades realizadas em 2009, indicando os pontos de fragilidade e risco, que serão 
objeto de acompanhamento pela Auditoria. O Conselho indicou a necessidade de serem 
realizados trabalhos na área de tecnologia da informação e governança corporativa, 
ocasião em que o Auditor Interno registrou a dificuldade do pleno atendimento em 
razão da reduzida capacidade operacional da estrutura existente na Auditoria Interna da 
EPE. Nesses termos, o Conselho deliberou: 
DELIBERAÇÃO: DCA nº 02/46ª.   Aprovar o Plano Anual das Atividades de 
Auditoria Interna – PAINT, para o exercício de 2009, anexo à PDCA nº 026/2008. 
 
(3) PDCA n° 027/2008 - Aprovação do reequilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato EPE nº 026 – Estudos de Inventário e AAI da bacia do rio Juruena. O 
Conselheiro MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM passou a palavra para o Diretor 
JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIAS, que relatou os motivos que levaram ao 
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato assinado com a empresa CNEC 
Engenharia, de apoio à EPE no desenvolvimento dos Estudos de Inventário da Bacia do 
rio Juruena. Todos os incidentes relatados, bem como, as dificuldades na obtenção das 
autorizações, constantes na documentação anexa à PDCA Nº 027/2008, implicaram em 
atrasos que originaram o aditamento de prazo celebrado em 15 de maio de 2008. Este 
aditamento foi realizado com data para término dos serviços em 13 de março de 2009 e 
de contrato em setembro de 2009.  Em função das dificuldades de acessar terras 
indígenas e a alguns incidentes ocorridos entre as equipes de campos e grupos 
indígenas, alguns serviços foram perdidos e outros foram desmobilizados, havendo 
necessidade de nova mobilização para repetição da execução desses trabalhos. Também 
foram necessárias algumas reprogramações de serviços, reduzindo a produtividade dos 
trabalhos de campo e no escritório. 
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Essa situação originou o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da 
CNEC, dividido em duas partes: (1) a primeira referente à extensão do prazo dos 
estudos de março de 2008 para dezembro de 2008, em função da obtenção das 
autorizações para ingresso e trânsito em quatro das nove terras indígenas, somente em 
novembro de 2007; (2) a segunda referente a extensão do prazo dos estudos de 
dezembro de 2008 para agosto de 2009, em função da obtenção das autorizações para 
ingresso e trânsito nas  outras quatro terras indígenas somente em julho de 2008. A EPE 
analisou somente a primeira parte do pleito e após negociações chegou ao valor de R$ 
969.337,58 (novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e cinqüenta 
e oito centavos) referentes aos custos causados pelo atraso na obtenção de Licenças, 
com incidentes com indígenas no campo, bem como, despesas extras com indígenas 
para liberação de equipamentos e pessoas retidas por eles, além do tempo parado para 
resolução de conflitos. A segunda etapa do pleito será analisada no decorrer do ano de 
2009. Diante do exposto e da documentação apresentada, o Conselho deliberou: 
DELIBERAÇÃO: DCA nº 03/46ª. Autorizar o reequilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato EPE nº 026 com a CNEC Engenharia - Estudos de Inventário e AAI da bacia 
do rio Juruena, no valor de R$ 969.337,58 (novecentos e sessenta e nove mil, trezentos 
e trinta e sete reais e cinqüenta e oito centavos), conforme Nota Técnica e Parecer da 
Consultoria Jurídica da EPE, anexos à PDCA nº 027/2008. 
 
(4) PDCA n° 028/2008 – Aprovação ao primeiro termo aditivo ao Contrato nº CT-
EPE-058 – Estudos de Viabilidade da UHE Teles Pires.  O Conselheiro MAURICIO 
TIOMNO TOLMASQUIM passou a palavra para o Diretor JOSÉ CARLOS DE 
MIRANDA FARIAS, que relatou a necessidade de aditamento ao contrato assinado 
com o Consórcio formado entre as empresas Leme Engenharia Ltda. e a Concremat 
Engenharia e Tecnologia S. A., para fornecer apoio à EPE no desenvolvimento dos 
Estudos de Viabilidade da UHE Teles Pires. Considerando que, a partir da realização do 
aerolevantamento a laser, foi constatado aumento na área do reservatório em relação a 
que foi considerada nos estudos de inventário aprovados pela ANEEL, fez-se necessário 
a realização de um vôo complementar para cobrir as áreas falhas observadas quando da 
obtenção dos dados da restituição, gerando atraso na conclusão dos serviços de 
cartografia. Em decorrência do acréscimo observado na área do reservatório, houve 
aumento dos serviços de levantamento campo. Ocorreu, ainda, uma cheia excepcional 
do rio Teles Pires em janeiro de 2008, os serviços de hidrometria foram suspensos, em 
face da impossibilidade de navegação, e da alta velocidade das águas. Os serviços só 
foram retomados a partir de março de 2008. Pela mesma ocorrência os serviços de 
investigação geológico-geotécnica também foram suspensos em janeiro de 2008, em 
face de submersão dos pontos previstos para execução das sondagens. As condições 
para retomada dos serviços só se deu a partir de junho de 2008, com a descida do nível 
d’água. Quando da elaboração do processo licitatório, os prazos estimados para 
elaboração dos estudos levaram em conta os prazos estabelecidos na Instrução 
Normativa IBAMA 65/2005, vigente naquele momento, que estabelece os 
procedimentos para o licenciamento de Usinas Hidrelétricas. De acordo com esta 
Instrução, o IBAMA dispunha de um prazo de 30 dias para instauração de processo e 
emissão do Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - 
EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, contados a partir do 
recebimento da proposta de Termo de Referência. 
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O prazo existente entre a data de assinatura do contrato, ocorrida em junho de 2007, e a 
data na qual o TR seria necessário para o início dos trabalhos de campo de forma a não 
comprometer o prazo previsto no contrato, seria suficiente para a realização dos 
procedimentos para a obtenção deste documento. Não obstante a decisão do IBAMA de 
não emitir o TR e as autorizações para a UHE Teles Pires, foi realizada, em 19 de 
fevereiro de 2008, reunião técnica com o IBAMA, para discussão da programação da 
vistoria técnica aos sítios das UHE São Manoel e Teles Pires, realizada em conjunto 
para os dois aproveitamentos em março de 2008. Desde a decisão do IBAMA, a EPE 
fez diversas tratativas junto a ANEEL para definição quanto ao registro ativo para 
realização dos estudos, culminando no Ofício MME n° 1928, de 25/09/2008, 
encaminhado ao MMA, demonstrando que a EPE teve seu registro concedido 
anteriormente ao outro agente que possui registro para elaboração dos Estudos de 
Viabilidade. Com base neste ofício, o IBAMA instaurou o processo de licenciamento, e 
se espera a emissão do Termo de Referência pelo IBAMA para o início de dezembro de 
2008. Desta forma, dada a necessidade da realização de campanhas de campo, 
especialmente para o meio biótico, que devem abranger quatro momentos em um ano 
hidrológico, fica evidenciada a impossibilidade da conclusão dos serviços previstos no 
EIA desse empreendimento, dentro do prazo contratual atual, sendo necessário, 
portanto, a celebração de Termo Aditivo, prorrogando o prazo de execução do Contrato 
nº EPE–058 assinado com o Consórcio Leme/Concremat em mais 453 (quatrocentos e 
cinqüenta e três) dias. Diante do exposto e da documentação apresentada, o Conselho 
deliberou: 
DELIBERAÇÃO: DCA nº 04/46ª. Aprovar a celebração do primeiro termo aditivo ao 
Contrato nº CT-EPE-058, assinado com o Consórcio LEME-CONCREMAT, para apoio 
à EPE no desenvolvimento dos Estudos de Viabilidade da UHE Teles Pires, cujo objeto 
é a alteração do prazo de execução dos serviços e o prazo de vigência do contrato, 
prorrogando a entrega dos serviços de 02 de dezembro de 2008 para 28 de fevereiro de 
2010 e o término da vigência de 31 de janeiro de 2009 para 29 de abril de 2010, sem 
alteração no valor original do contrato.  
 
(5) PDCA n° 029/2008 – Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CT-EPE-060 – 
Estudos de Viabilidade da UHE São Manoel. O Conselheiro MAURICIO TIOMNO 
TOLMASQUIM passou a palavra para o Diretor JOSÉ CARLOS DE MIRANDA 
FARIAS, que relatou a necessidade de aditamento ao contrato assinado com o 
Consórcio formado entre as empresas Leme Engenharia Ltda. e a Concremat 
Engenharia e Tecnologia S. A., para fornecer apoio à EPE no desenvolvimento dos 
Estudos de Viabilidade da UHE São Manoel, pois a partir da realização do 
aerolevantamento a laser, com a detecção do aumento na área do reservatório em 
relação a que foi considerada nos estudos de inventário aprovados pela ANEEL, foi 
necessária a realização de um vôo complementar para cobrir as áreas falhas observadas 
quando da obtenção dos dados da restituição, gerando atraso na conclusão dos serviços 
de cartografia. Em decorrência do acréscimo observado na área do reservatório, houve 
aumento dos serviços de levantamento campo. Ocorreu, ainda, uma cheia excepcional 
do rio Teles Pires em janeiro de 2008, os serviços de hidrometria foram suspensos, em 
face da impossibilidade de navegação devida a alta velocidade das águas. Os serviços só 
foram retomados a partir de março de 2008. Pela mesma ocorrência os serviços de 
investigação geológico-geotécnica também foram suspensos em janeiro de 2008, dada a 
submersão dos pontos previstos para execução das sondagens. 
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As condições para retomada dos serviços só ocorreu a partir de junho de 2008, com a 
descida do nível d’água. O atraso na emissão do Termo de Referência pelo IBAMA 
prejudicou consideravelmente o início dos serviços de campo, atrasando a realização 
das campanhas de coleta de flora e fauna, comprometendo o cronograma originalmente 
previsto para conclusão do estudo de viabilidade, sendo necessário, portanto, a 
celebração de Termo Aditivo, prorrogando o prazo de execução do Contrato nº EPE–
060 com o Consórcio Leme/Concremat em 272 dias (duzentos e setenta e dois) dias. 
Diante do exposto e da documentação apresentada, o Conselho deliberou: 
DELIBERAÇÃO: DCA nº 05/46ª. Aprovar a celebração do primeiro termo aditivo ao 
Contrato nº CT-EPE-060, assinado com o Consórcio LEME-CONCREMAT, para apoio 
à EPE no desenvolvimento dos Estudos de Viabilidade da UHE São Manoel, cujo 
objeto é a alteração do prazo de execução dos serviços e o prazo de vigência do 
contrato, prorrogando a entrega dos serviços de 02 de dezembro de 2008 para 31 de 
agosto de 2009 e o término da vigência de 31 de janeiro de 2009 para 30 de outubro de 
2009, sem alteração no valor original do contrato. 
 
(6) PDCA n° 030/2008 - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CT-EPE-061 – 
Estudos de Viabilidade da UHE Foz do Apiacás. O Conselheiro MAURICIO 
TIOMNO TOLMASQUIM passou a palavra para o Diretor JOSÉ CARLOS DE 
MIRANDA FARIAS, que relatou a necessidade de aditamento ao contrato assinado 
com o Consórcio PCE/Biodinâmica, para apoio à EPE no desenvolvimento dos Estudos 
de Viabilidade da UHE Foz do Apiacás. Com o início dos serviços em junho de 2007, 
foi solicitado à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT) o 
Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto ambiental (EIA) e do 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), de modo que os trabalhos de campo 
pudessem ser autorizados para inicio entre agosto e setembro de 2007, período de 
estiagem na região dos estudos. Entretanto o processo para emissão das autorizações foi 
muito demorado, uma vez que, para os levantamentos florísticos, a SEMA-MT pela 
primeira vez emitiu uma Autorização, por delegação de competência feita pelo IBAMA, 
e ainda não havia uma rotina de análise e aprovação dos documentos de solicitação para 
realização das atividades de coleta e transporte de material botânico. A Autorização do 
IBAMA foi obtida somente em março/2008 e a da SEMA/MT em abril/2008, quando o 
período de chuvas da região já havia iniciado. Assim, perdeu-se a oportunidade de 
realização das campanhas de seca em 2007. A realização da campanha referente ao 
período de cheia, contemplando os ecossistemas terrestres e aquáticos, ocorreu em 
março e abril de 2008. A segunda campanha, do período de estiagem, só foi possível ser 
realizada em agosto/setembro de 2008. O material coletado - exemplares da flora e da 
fauna - está em análise em herbário e em museus, sendo que uma considerável parcela 
das espécies coletadas foi encaminhada para a USP - Universidade de São Paulo, 
visando à adequada e correta identificação. Na parte de entomologia, a quantidade de 
indivíduos coletados é muito grande, da ordem de milhares. Isso torna o processo de 
triagem e posterior identificação muito demorado, exigindo cerca de 2 a 3 meses para 
completá-lo.  Dessa forma, o diagnóstico da fauna terrestre só poderá ser concluído no 
final de novembro ou em dezembro deste ano, motivo pelo qual o Diagnóstico 
Ambiental completo do meio biótico só poderá ser consolidado em janeiro. Somente a 
partir daí é que também se poderá finalizar a avaliação dos impactos ambientais e a 
proposição das medidas mitigadoras e programas associados. 
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Embora o Consórcio PCE/Biodinâmica tenha tentado recuperar os atrasos no 
cronograma, esse objetivo não foi alcançado, considerando ainda que o prazo de 
vigência do Contrato, previsto originalmente, pode ser insuficiente para contemplar 
licenciamento ambiental do empreendimento, solicitou-se a prorrogação do prazo de 
vigência do Contrato em 257 (duzentos e cinqüenta e sete) dias. Assim, o Conselho 
deliberou: 
DELIBERAÇÃO: DCA nº 06/46ª. Aprovar a celebração do segundo termo aditivo ao 
Contrato nº CT-EPE-061, assinado com o Consórcio PCE/Biodinâmica, para apoio à 
EPE no desenvolvimento dos Estudos de Viabilidade da UHE Foz do Apiacás, cujo 
objeto é a alteração do prazo de execução dos serviços e o prazo de vigência do 
contrato, prorrogando a entrega dos serviços de 02 de dezembro de 2008 para 15 de 
abril de 2009 e o término da vigência de 31 de janeiro de 2009 para 15 de outubro de 
2009, sem reflexo financeiro. 
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer 
Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho 
ALTINO VENTURA FILHO agradeceu a presença e a participação de todos e deu por 
encerrada a 46a Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE.  
 
Assim, eu, DENILVO MORAIS, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada 
conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas 
as folhas. 

 
 
 

  

ALTINO VENTURA FILHO         
Presidente do Conselho 

 MAURICIO T. TOLMASQUIM 
Conselheiro 

 
 
 

  

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS 
Conselheiro 

 FRANCISCO GAETANI             
Conselheiro 

 
 
 

  

JOSÉ LIMA DE ANDRADE NETO 
Conselheiro 

 NELSON HENRIQUE BARBOSA 
FILHO Conselheiro 

  
 
 

 

 DENILVO MORAIS 
Secretário da Reunião 
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ATA DA 47a REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e oito, às doze horas e trinta 
minutos, na Sala de Reuniões da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Energético do Ministério de Minas e Energia - MME, situada na Esplanada dos 
Ministérios, Bloco “U”, 5° andar, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de 
Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, 
DENILVO MORAIS, Chefe de Gabinete da Presidência da EPE, por decisão dos 
membros do Conselho, em substituição a Secretária-Geral CLAUDIA GUIMARÃES 
MEIRELLES, ausente por motivo de saúde. Estiveram presentes os membros do 
Conselho de Administração: ALTINO VENTURA FILHO, Presidente do Conselho, 
MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM, LUIZ ALBERTO DOS SANTOS; NELSON 
HENRIQUE BARBOSA FILHO, FRANCISCO GAETANI e JOSÉ LIMA DE 
ANDRADE NETO.  
 
ABERTURA.  
O Presidente do Conselho ALTINO VENTURA FILHO cumprimentou os presentes e 
declarou aberta a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM.  
Diante da presença da maioria absoluta dos Conselheiros, restou configurado o 
atendimento do quorum estatutário para deliberações.  
 
DELIBERAÇÕES.  
Não havendo matéria para deliberação na Pauta, o Presidente encerrou a reunião. 
 
ENCERRAMENTO.  
Em seguida, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado 
desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho ALTINO VENTURA FILHO 
agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada a 47ª Reunião do 
Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, 
DENILVO MORAIS, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será 
assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas. 

 
 

  

ALTINO VENTURA FILHO         
Presidente do Conselho 

 MAURICIO T. TOLMASQUIM 
Conselheiro 

   
LUIZ ALBERTO DOS SANTOS  

Conselheiro 
 NELSON HENRIQUE B. FILHO 

Conselheiro 
   

FRANCISCO GAETANI            
Conselheiro 

 JOSÉ LIMA DE ANDRADE NETO 
Conselheiro 

   

 DENILVO MORAIS 
Secretário da Reunião  
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ATA DA 29a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 
REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2008 

 
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, às onze horas, no 
Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11° andar, 
Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, 
Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal: JOSÉ CARLOS 
GOMES COSTA, Presidente do Conselho, QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA e 
ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR. Participaram da reunião como convidados: o 
Superintendente de Recursos Financeiros CARLOS ALBERTO DE ALVARENGA 
COTA, e as Assessoras ERIKA BORBA BREYER e MARISA MOREIRA 
MARQUES. 
 
ABERTURA. O Presidente do Conselho JOSÉ CARLOS GOMES COSTA 
cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.  
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações. 
 
APRESENTAÇÃO. Iniciou-se a reunião com a distribuição das atas das 25ª a 27ª 
Reuniões do Conselho Fiscal e das 100ª a 106ª da Diretoria Executiva, junto com a 
certidão negativa de débito da Previdência Social, o certificado de regularidade do 
FGTS – CRF e a certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à 
dívida ativa da União. Na seqüência, o Presidente do Conselho JOSÉ CARLOS 
GOMES COSTA solicitou explicações sobre a execução dos convênios firmados com o 
Ministério de Minas e Energia – MME. As Assessoras ERIKA BORBA BREYER e 
MARISA MOREIRA MARQUES apresentaram um histórico da execução dos 
Convênios assinados com o MME, referentes aos estudos de inventários das bacias 
hidrográficas dos rios Juruena, Aripuanã, Trombetas, Sucunduri, Branco e Jari; aos 
estudos de viabilidade dos aproveitamentos hidrelétricos Teles Pires, Sinop, Colider, 
São Manoel, Foz do Apiacás e Magessi; aos AAIs das Bacias Hidrográficas dos rios 
Uruguai, Parnaíba, Tocantins e sues formadores, Paranaíba, Doce, Paraíba do Sul, 
Araguaia e Tapajós. Foram reladas as dificuldades no andamento desses trabalhos 
devido a inúmeros fatores. O Conselho solicitou um relatório detalhado, o que foi 
acatado. Em seguida, o Superintendente de Recursos Financeiros CARLOS ALBERTO 
DE ALVARENGA COTA apresentou as realizações econômico-financeiras com a 
posição até dezembro de 2007. O Fluxo de Caixa apresenta a realização até dezembro. 
Ressaltou que o ano de 2007 fechou com um saldo disponível de dezesseis milhões, 
valor próximo ao previsto. Chamou a atenção para o pagamento integral dos valores em 
atraso do pessoal requisitado. Na continuação da exposição, foram apresentados os 
quadros demonstrativos consolidados com as disponibilidades da EPE e dos Convênios, 
e o gráfico da evolução de janeiro a dezembro das disponibilidades. 
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Quanto ao controle de faturamento das notas fiscais emitidas e não recebidas, foi 
apontada a pendência no recebimento de nove milhões de reais, em levantamento 
realizado em 21 de janeiro de 2008. O Relatório de Pendências de Pagamento de 
servidores requisitados de outros órgãos públicos não foi apresentado por estar 
liquidado. Quanto ao Programa de Dispêndios Globais – PDG 2007, foram apresentados 
os valores realizados até dezembro, com os quadros de investimentos e do quantitativo 
de pessoal. Em seguida, apresentou-se a tabela de Controle do Orçamento dos 
Convênios EPE/MME atualizada até dezembro.  O Superintendente Financeiro 
continuou a apresentação do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado, 
apontando um lucro liquido no exercício de um milhão, setecentos e sessenta e quatro 
mil reais; o Acompanhamento dos Convênios assinados com o MME; a Evolução dos 
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais; a Análise da Receita Operacional; os Custos 
e Despesas Operacionais; as Receitas e Despesas Financeiras; os Indicadores de 
desempenho e a Análise financeira do mês e acumulado.  
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, às treze horas, nada mais havendo a tratar nem 
tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do 
Conselho JOSÉ CARLOS GOMES COSTA agradeceu a presença e a participação de 
todos e deu por encerrada a 29a Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a 
presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros 
presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas. 

 
 
 

  

JOSÉ CARLOS GOMES COSTA 
Presidente do Conselho  

 QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA 
Conselheiro 

 
 
 

  

ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR 
Conselheiro 

  

 
 

 
CLAUDIA G. MEIRELLES 

Secretária-Geral 
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ATA DA 30a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2008 
 

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e oito, às dez horas e trinta minutos, 
no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11° andar, 
Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, 
Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal: JOSÉ CARLOS 
GOMES COSTA, Presidente do Conselho, QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA e 
ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR. Participou da reunião como convidado: o 
Superintendente de Recursos Financeiros CARLOS ALBERTO DE ALVARENGA 
COTA. 
 
ABERTURA. O Presidente do Conselho JOSÉ CARLOS GOMES COSTA 
cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião.  
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações. 
 
APRESENTAÇÃO. Iniciou-se a reunião com a distribuição das atas da 28ª Reunião do 
Conselho Fiscal, das 32ª a 34ª do Conselho de Administração e das 107ª a 113ª da 
Diretoria Executiva, junto com a certidão negativa de débito da Previdência Social, o 
certificado de regularidade do FGTS – CRF e a certidão conjunta negativa de débitos 
relativos a tributos federais e à dívida ativa da União. Em seguida, o Superintendente de 
Recursos Financeiros CARLOS ALBERTO DE ALVARENGA COTA começou a 
apresentação das realizações econômico-financeiras com a posição de janeiro de 2008, 
iniciando pelo Fluxo de Caixa realizado, que teve uma receita de sete milhões de reais, 
referente às faturas do mês de dezembro de 2007, e encerrando o mês com um 
disponível de dezoito milhões. A despesa com pessoal aumentou em relação ao mês 
anterior devido às novas contratações oriundas do concurso público. Na continuação da 
exposição, foram apresentados os quadros demonstrativos consolidados das 
disponibilidades da EPE e dos Convênios. Quanto ao controle de faturamento das notas 
fiscais emitidas e não recebidas, foi apontada a pendência no recebimento de quase nove 
milhões de reais, em levantamento realizado em 27 de fevereiro de 2008. Da mesma 
forma que no mês passado, o Relatório de Pendências de Pagamento de servidores 
requisitados de outros órgãos públicos não foi apresentado por estar liquidado. Quanto 
ao Programa de Dispêndios Globais – PDG 2008, foram apresentados os valores 
realizados até janeiro, os quadros dos investimentos e do quantitativo de pessoal, com o 
ingresso de 25 (vinte e cinco) novos concursados. Em seguida, foi apresentada a tabela 
de Controle do Orçamento dos Convênios EPE/MME atualizada até janeiro. O 
Superintendente Financeiro continuou a exposição com a apresentação do Balanço 
Patrimonial e a Demonstração de Resultado, que apontou neste primeiro mês do 
exercício o prejuízo de 483 (quatrocentos e oitenta e três) mil reais; o Acompanhamento 
dos Convênios assinados com o MME; a Evolução dos Gastos de Implantação e Pré-
Operacionais; a Análise da Receita Operacional; os Custos e Despesas Operacionais; as 
Receitas e Despesas Financeiras; e os Indicadores de desempenho.  



 

 134 

 
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, às treze horas, nada mais havendo a tratar nem 
tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do 
Conselho JOSÉ CARLOS GOMES COSTA agradeceu a presença e a participação de 
todos e deu por encerrada a 30a Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a 
presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros 
presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas. 
 
 

   
JOSÉ CARLOS GOMES COSTA 

Presidente do Conselho  
 QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA 

Conselheiro 
 
 
 

  

ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR 
Conselheiro 

  

 
 

 
CLAUDIA G. MEIRELLES 

Secretária-Geral 
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ATA DA 31a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2008 
 

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e oito, às doze horas, na Sala 
Multiuso do Ministério de Minas e Energia - MME, situada na Esplanada dos 
Ministérios, Bloco “U”, 9° andar, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal 
da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA 
GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do 
Conselho Fiscal: ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR, QUÊNIO CERQUEIRA DE 
FRANÇA e ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO, que tomou posse neste dia, como 
representante do Ministério de Minas e Energia, designado pela Portaria nº 2.123, de 27 
de março de 2008, do Ministro de Estado de Minas e Energia, publicada no Diário 
Oficial da União – DOU, em 28 de março de 2008, em substituição ao Senhor JOSÉ 
CARLOS GOMES COSTA. Participaram da reunião como convidados o 
Superintendente de Recursos Financeiros da EPE CARLOS ALBERTO DE 
ALVARENGA COTA e o Assessor PAULO ROBERTO QUEIROZ DE 
ALBUQUERQUE. 
 
ABERTURA. Conforme determinado no parágrafo 4º do art. 19 do Estatuto Social da 
Empresa, foi escolhido o Conselheiro QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA para 
Presidente do Conselho Fiscal, que cumprimentou os presentes e declarou aberta a 
reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações. 
 
APRESENTAÇÃO. Os membros do Conselho Fiscal apreciaram as Demonstrações 
Contábeis de 2007, incluindo o Relatório de Administração. Com base no ouvido na 
reunião conjunta com o Conselho de Administração e na apreciação da matéria, o 
Conselho deliberou pela aprovação das Demonstrações Contábeis da EPE para o ano de 
2007, incluindo o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração 
do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a 
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, a Demonstração do Fluxo de 
Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer 
dos Auditores Independentes e do Auditor Interno da EPE. Devido à dispensa do 
Conselheiro JOSÉ CARLOS GOMES COSTA, por meio da Portaria nº 2.122, de 27 de 
março de 2008, do Ministro de Estado de Minas e Energia, publicada no DOU, em 28 
de março de 2008, o Parecer do Conselho Fiscal sobre essa matéria foi assinado pelos 
Conselheiros QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA e ANTÔNIO JOSÉ ALVES 
JÚNIOR. Na seqüência, foi aprovada e assinada a ata da 30ª Reunião do Conselho 
Fiscal e distribuídas a certidão negativa de débitos relativos às contribuições 
previdenciárias e às de terceiros, o certificado de regularidade do FGTS – CRF, a 
certidão negativa de débito do imposto sobre serviços de qualquer natureza no 
município do Rio de Janeiro, a certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos 
federais e à dívida ativa da União, e a certidão negativa de débitos – CND. 
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Em seguida, o Superintendente de Recursos Financeiros CARLOS ALBERTO DE 
ALVARENGA COTA começou a apresentação das realizações econômico-financeiras 
com a posição de fevereiro de 2008, iniciando pelo Fluxo de Caixa realizado, onde se 
demonstra a posição final do mês com um disponível de quinze milhões. Foi explicado 
aos Conselheiros que, tendo em vista a migração da Empresa para o Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social em 24 de março de 2008, com a publicação no DOU da Lei de 
Orçamento Anual (Lei nº 11.647/2008), a apresentação do Fluxo de Caixa seria 
elaborada demonstrando apenas o realizado no mês em questão, até que a transição do 
Orçamento de Investimento estivesse realizada. Na continuação da exposição, foram 
apresentados os quadros demonstrativos consolidados das disponibilidades da EPE e 
dos Convênios. Quanto ao controle de faturamento das notas fiscais emitidas e não 
recebidas, foi apontada a pendência no recebimento de quase nove milhões de reais, em 
levantamento realizado em 28 de março de 2008, mantendo o mesmo valor apresentado 
no mês de janeiro. Da mesma forma que nos meses anteriores, o Relatório de 
Pendências de Pagamento de servidores requisitados de outros órgãos públicos não foi 
apresentado por estar liquidado. Quanto ao Programa de Dispêndios Globais – PDG 
2008, foram apresentados os valores realizados até fevereiro, os quadros dos 
investimentos e do quantitativo de pessoal. A evolução do PDG, em dois meses, 
apresentou uma realização de 12% (doze por cento). Em seguida, foi apresentada a 
tabela de Controle do Orçamento dos Convênios EPE/MME atualizada até fevereiro. O 
Superintendente Financeiro continuou a exposição com a apresentação do Balanço 
Patrimonial e a Demonstração de Resultado, que apontou um prejuízo acumulado no 
período de R$ 306 (trezentos e seis) mil reais; o Acompanhamento dos Convênios 
assinados com o MME; a Evolução dos Gastos de Implantação e Pré-Operacionais; a 
Análise da Receita Operacional; os Custos e Despesas Operacionais; as Receitas e 
Despesas Financeiras; e os Indicadores de desempenho.  
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, às treze horas e trinta minutos, nada mais havendo a 
tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o 
Presidente do Conselho QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA agradeceu a presença e 
a participação de todos e deu por encerrada a 31a Reunião do Conselho Fiscal da 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES 
MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será 
assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas. 
 

 
 

  

QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA 
Presidente do Conselho  

 ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR 
Conselheiro 

 
 

  

ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO 
Conselheiro 

  

 
 

 
CLAUDIA G. MEIRELLES 

Secretária-Geral 
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ATA DA 32a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2008 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, às onze horas, no 
Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11° andar, 
Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, 
Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal: ANTÔNIO 
JOSÉ ALVES JÚNIOR, QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA e ALEXANDRE 
RAMOS PEIXOTO. Participaram da reunião como convidados o Superintendente de 
Recursos Financeiros da EPE CARLOS ALBERTO DE ALVARENGA COTA e o 
Auditor Interno da EPE ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA. 
 
ABERTURA. O Conselheiro QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA exerceu 
extraordinariamente a presidência do Conselho, desde o dia 31 de março, devido à 
dispensa do representante do MME e presidente do Conselho Fiscal, Conselheiro JOSÉ 
CARLOS GOMES COSTA, em 28 de março. Sendo convidado a continuar na função, 
declinou por entender que, mesmo não sendo uma exigência do estatuto, a presidência 
do Conselho Fiscal deveria ser reservada ao representante do Ministério de Minas e 
Energia, pela possibilidade de acompanhar mais de perto a rotina da empresa. Neste 
caso, conforme determinado no parágrafo 4º do art. 19 do Estatuto Social da Empresa, 
foi escolhido o Conselheiro ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO para Presidente do 
Conselho Fiscal, que cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações. 
 
APRESENTAÇÃO. Iniciou-se a reunião com a aprovação e a assinatura da 31ª 
Reunião do Conselho Fiscal. Após, foram distribuídas as atas das 29ª e 30ª reuniões do 
Conselho Fiscal, das 35ª a 37ª, do Conselho de Administração e das 114ª a 119ª, da 
Diretoria Executiva. Também foram entregues a certidão conjunta negativa de débitos 
relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, a certidão negativa de débitos 
relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, a certidão negativa de débito 
do imposto sobre serviços de qualquer natureza no município do Rio de Janeiro, a 
certidão negativa de débitos – CND, e o certificado de regularidade do FGTS – CRF. 
Na seqüência, o Auditor Interno ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA 
respondeu questionamento do Conselheiro QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA, 
sobre o posicionamento da EPE ao Acórdão TCU nº 249/2008 - Plenário, que não 
conheceu o Pedido de Reexame interposto pela Empresa quanto à recomendação 
emanada pelo TCU ao Ministério das Minas e Energia e à EPE, dentre outras, para 
adoção de medidas para o aperfeiçoamento do Edital de Licitação 005/2007, que tratou 
de leilão e outorga de concessão para a geração de energia elétrica. O pedido de 
reexame interposto pela EPE teve o condão de reafirmar seu entendimento acerca da 
correção das premissas adotadas nos estudos que subsidiaram a formulação do edital.  
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Ao analisar o pedido, houve a decisão de não acolhimento, posto que “as 
recomendações emanadas pelo TCU não possuem o caráter mandamental”, razão 
constante no Acórdão em questão, informando tratar-se de uma recomendação e não de 
uma determinação, não cabendo, deste modo, à EPE interpor recurso à questão. 
Também respondendo a dúvidas dos Conselheiros, o Auditor Interno esclareceu pontos 
do Relatório de Atividades da Auditoria Interna da EPE – 2007, encaminhado para 
conhecimento dos membros do Conselho, principalmente quanto à evolução da 
execução dos Convênios assinados com o MME. O Auditor Interno registrou sua 
preocupação com a demora na aprovação das Prestações de Contas pelo MME uma vez 
que, na hipótese de não aprovação ou aprovação parcial (não reconhecimento de 
determinadas despesas), poderá impactar no orçamento da EPE para o exercício de 
2008. Informou, também, que o assunto foi registrado em ata de reunião realizada no 
MME por ocasião das discussões acerca do ingresso da EPE no orçamento fiscal.  O 
Presidente do Conselho solicitou o envio aos Conselheiros de uma cópia do relatório de 
acompanhamento dos convênios que foi apresentado ao TCU junto com a Prestação de 
Contas de 2007. Em seguida, o Superintendente de Recursos Financeiros CARLOS 
ALBERTO DE ALVARENGA COTA começou a apresentação das realizações 
econômico-financeiras com a posição de março de 2008, iniciando pelo Fluxo de Caixa 
realizado, onde se demonstra a posição final do mês com um disponível de onze 
milhões. Conforme explicado nas reuniões anteriores, a apresentação do Fluxo de Caixa 
será elaborada demonstrando apenas o realizado no mês em questão, até que a transição 
do Orçamento de Investimento para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social esteja 
totalmente realizada. Na continuação da exposição, foram apresentados os quadros 
demonstrativos consolidados das disponibilidades da EPE e dos Convênios. Quanto ao 
controle de faturamento das notas fiscais emitidas e não recebidas, foi apontada a 
pendência no recebimento de quase oito milhões e quinhentos mil reais, em 
levantamento realizado em 22 de abril de 2008. Da mesma forma que nos meses 
anteriores, o Relatório de Pendências de Pagamento de servidores requisitados de outros 
órgãos públicos não foi apresentado por estar liquidado. Quanto ao Programa de 
Dispêndios Globais – PDG 2008, foram apresentados os valores realizados até março, 
os quadros dos investimentos e do quantitativo de pessoal. A evolução do PDG, em três 
meses, apresentou uma realização de quase 19% (dezenove por cento). Em seguida, foi 
apresentada a tabela de Controle do Orçamento dos Convênios EPE/MME atualizada 
até março. O Superintendente Financeiro continuou a exposição com a apresentação do 
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado, que apontou um prejuízo 
acumulado no período de quatro milhões de reais; o Acompanhamento dos Convênios 
assinados com o MME; a Evolução dos Gastos de Implantação e Pré-Operacionais; a 
Análise da Receita Operacional; os Custos e Despesas Operacionais; as Receitas e 
Despesas Financeiras; e os Indicadores de desempenho. Foi solicitado pelo Conselho, 
que, na próxima reunião, seja apresentado o resultado dos trabalhos da consultoria 
especializada, contratada para elaboração de diagnóstico sobre os processos internos da 
EPE. 
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, às doze horas e trinta minutos, nada mais havendo a 
tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o 
Presidente do Conselho ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO agradeceu a presença e a 
participação de todos e deu por encerrada a 32a Reunião do Conselho Fiscal da Empresa 
de Pesquisa Energética – EPE. 
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Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois 
de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e 
rubricada em todas as folhas. 
 
 
 

   
ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO 

Presidente do Conselho  
 QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA 

Conselheiro 
 
 
 

  

ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR 
Conselheiro 

  

 
 
 

CLAUDIA G. MEIRELLES 
Secretária-Geral 
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ATA DA 33a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2008 
 

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, às dez horas e trinta minutos, 
no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11° andar, 
Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, 
Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal: ANTÔNIO 
JOSÉ ALVES JÚNIOR, QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA e ALEXANDRE 
RAMOS PEIXOTO. Participou da reunião como convidado o Superintendente de 
Recursos Financeiros da EPE CARLOS ALBERTO DE ALVARENGA COTA. 
 
ABERTURA. O Presidente do Conselho ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO 
cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações. 
 
APRESENTAÇÃO. Iniciou-se a reunião com a aprovação e a assinatura da Ata da 32ª 
Reunião do Conselho Fiscal. Após, foi distribuída a ata da 31ª reunião do Conselho 
Fiscal. Também foram entregues a certidão conjunta negativa de débitos relativos a 
tributos federais e à dívida ativa da União, a certidão negativa de débitos relativos às 
contribuições previdenciárias e às de terceiros, a certidão negativa de débito do imposto 
sobre serviços de qualquer natureza no município do Rio de Janeiro, a certidão negativa 
de débitos – CND, e o certificado de regularidade do FGTS – CRF. Em seguida, o 
Superintendente de Recursos Financeiros CARLOS ALBERTO DE ALVARENGA 
COTA começou a apresentação das realizações econômico-financeiras com a posição 
de abril de 2008 no fluxo de caixa mensal, apresentando o realizado em abril; nas 
disponibilidades em contas correntes e aplicações financeiras, separadas em recursos 
próprios e convênios MME; no controle de notas fiscais pendentes de pagamento pelo 
MME, com a posição em 27 de maio; no Programa de Dispêndios Globais – PDG, com 
o realizado em abril; no controle do orçamento dos convênios EPE/MME e nas 
Demonstrações Contábeis, com balanço patrimonial e demonstração de resultados. Fez 
também parte do material entregue ao Conselho tabelas de acompanhamento do saldo 
dos convênios; de ativo diferido, com a evolução dos gastos de implantação e pré-
operacionais; da análise da receita operacional; dos custos e despesas operacionais; das 
receitas financeiras; das despesas financeiras e dos indicadores de desempenho. Depois 
dessa apresentação, o Presidente do Conselho, em relação às realizações econômico-
financeiras referentes ao mês de abril de 2008, registrou divergência entre o valor total 
de recursos dos Convênios assinados com o MME constante do quadro de 
Demonstrativo Consolidado das Disponibilidades da EPE, em 30 de abril, e o constante 
no quadro do Controle do Orçamento dos Convênios EPE/MME. O Superintendente 
Financeiro informou que o valor correto é R$66.751.434,26. 
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 Na seqüência, o Superintendente de Recursos Financeiros CARLOS ALBERTO DE 
ALVARENGA COTA  começou a  apresentação das realizações  econômico-
financeiras  com a posição de maio de 2008, iniciando pelo Fluxo de Caixa realizado, 
onde se demonstra a posição final do mês com um disponível de onze milhões. Na 
continuação da exposição, foram apresentados os quadros demonstrativos consolidados 
das disponibilidades da EPE e dos Convênios. Quanto ao controle de faturamento das 
notas fiscais emitidas e não recebidas, foi apontada a pendência no recebimento de sete 
milhões e quinhentos mil reais, em levantamento realizado em 18 de junho de 2008. 
Quanto a esse quadro, o Presidente registrou a falta da coluna número de dias em 
análise no MME, dado importante para análise do Conselho. O problema será corrigido 
no próximo mês. Da mesma forma que nos meses anteriores, o Relatório de Pendências 
de Pagamento de servidores requisitados de outros órgãos públicos não foi apresentado 
por estar liquidado. O Superintendente Financeiro continuou a exposição com a 
apresentação do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado, que apontou um 
prejuízo acumulado no período de três milhões de reais; o Acompanhamento dos 
Convênios assinados com o MME; a Evolução dos Gastos de Implantação e Pré-
Operacionais; a Análise da Receita Operacional; os Custos e Despesas Operacionais; as 
Receitas e Despesas Financeiras; e os Indicadores de desempenho. O Superintendente 
CARLOS ALBERTO DE ALVARENGA COTA relatou os problemas havidos com a 
liberação de limites orçamentários pelo MME neste primeiro momento da migração 
para o orçamento fiscal. Informou que, do orçamento originalmente solicitado de 
setenta e oito milhões, foi destinado à EPE cinqüenta e oito milhões. Em 04 de junho 
passado, foi encaminhado ao MME solicitação de crédito adicional da ordem de doze 
milhões, valor necessário para a viabilização orçamentária da Empresa. O Conselho 
sugeriu ainda que o Financeiro da EPE agendasse uma reunião com a Secretaria de 
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento - SOF e com a Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN, para solucionar pendências operacionais advindas da migração para o 
orçamento fiscal (SIAFI) e posteriormente no SISPAC. Em complementação a esse 
assunto, o Presidente do Conselho solicitou a elaboração de uma listagem, que elencasse 
as dificuldades encontradas pela Superintendência de Recursos Financeiros na 
operacionalização da passagem do orçamento de investimento para o orçamento fiscal. 
Uma das dificuldades informada foi a consolidação da contabilidade perante as Leis 
6.404, que trata da contabilidade societária, e 4.320, que trata da administração 
financeira pública. O Superintendente CARLOS ALBERTO DE ALVARENGA COTA 
informou que não houve alteração com relação ao mês passado quanto à aprovação das 
Prestações de Contas dos Convênios pelo MME. Sobre esse assunto, o Auditor Interno 
ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA já havia alertado, na última reunião do 
Conselho, sobre a demora na aprovação das Prestações de Contas pelo MME. Com o 
mesmo intuito de auxiliar na resolução do problema, o Conselho propôs que a EPE 
marcasse uma reunião com a SPOA - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração do MME, quando, em conjunto com a Superintendência de Recursos 
Financeiros, tentaria viabilizar o fechamento das Prestações das Contas desses 
Convênios. Em continuidade, conforme solicitado pelo Conselho, foi apresentado o 
resultado dos trabalhos da consultoria especializada, contratada para elaboração de 
diagnóstico sobre os processos internos da EPE. Foram convidados para prestar 
esclarecimentos sobre o assunto a Assessora do Diretor de Gestão Corporativa VIRNA 
LISLEY SCHAEDLER e o Auditor Interno ÁLVARO HENRIQUE MATIAS 
PEREIRA. 
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O trabalho contém o diagnóstico da documentação em papel e eletrônica, assim como 
do fluxo da informação na Empresa; o Plano de Ações com alternativas para a 
implementação de um modelo de gestão documental e de sistema normativo; o prazo 
necessário para a implantação do plano e o investimento necessário. Ao final da 
reunião, o responsável pela área de Tecnologia da Informação e Comunicações, PLÍNIO 
DE ALMEIDA, foi convidado a participar e prestar esclarecimentos acerca da 
tecnologia proposta no diagnóstico. O Presidente ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO 
solicitou, para a próxima reunião, um relatório do andamento dos convênios assinados 
com o MME. Esse material deverá ser complementar à cópia do relatório de 
acompanhamento dos convênios que foi apresentado ao TCU junto com a Prestação de 
Contas de 2007, material esse enviado aos Conselheiros no mês de maio.     
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, às doze horas e trinta minutos, nada mais havendo a 
tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o 
Presidente do Conselho ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO agradeceu a presença e a 
participação de todos e deu por encerrada a 33a Reunião do Conselho Fiscal da Empresa 
de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos 
Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas. 
 

 
 

  

ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO 
Presidente do Conselho  

 QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA 
Conselheiro 

 
 

  

ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR 
Conselheiro 

  

 
 
 

CLAUDIA G. MEIRELLES 
Secretária-Geral 
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ATA DA 34a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2008 
 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e oito, às dez horas e quarenta e 
cinco minutos, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número 
um, 11° andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES 
MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal: 
ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO, Presidente do Conselho; QUÊNIO CERQUEIRA 
DE FRANÇA e ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR. Participou da reunião como 
convidado o Superintendente de Recursos Financeiros da EPE CARLOS ALBERTO 
DE ALVARENGA COTA. 
 
ABERTURA. O Presidente do Conselho cumprimentou os presentes e declarou aberta 
a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações. 
 
APRESENTAÇÃO. Iniciou-se a reunião com a aprovação e a assinatura da Ata da 33ª 
Reunião do Conselho Fiscal. Após, foram distribuídas as atas da 31ª reunião do 
Conselho Fiscal e das 120ª a 128ª reuniões da Diretoria Executiva. Também foram 
entregues a certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às 
de terceiros, a certidão negativa de débito do imposto sobre serviços de qualquer 
natureza no município do Rio de Janeiro, a certidão negativa de débitos – CND, o 
certificado de regularidade do FGTS – CRF, certidão conjunta negativa de débitos 
relativos a tributos federais e à dívida ativa da União e a certidão negativa da dívida 
ativa. Em seguida, o Superintendente de Recursos Financeiros CARLOS ALBERTO 
DE ALVARENGA COTA começou a apresentação das realizações econômico-
financeiras com a posição de junho 2008 iniciando pelo Fluxo de Caixa realizado, onde 
se demonstra a posição final do mês com um disponível de doze milhões e quinhentos 
mil reais. Na continuação da exposição, foram apresentados os quadros demonstrativos 
consolidados das disponibilidades da EPE e dos Convênios. Quanto ao controle de 
faturamento das notas fiscais emitidas e não recebidas, foi apontada a pendência no 
recebimento de sete milhões e quinhentos mil reais, em levantamento realizado em 21 
de julho de 2008. Nesse contexto, não houve alteração com relação ao mês passado. O 
Superintendente Financeiro continuou a exposição com a apresentação do balanço 
patrimonial no SIAFI, com o realizado em junho; no acompanhamento orçamentário até 
junho e nas Demonstrações Contábeis, com balanço patrimonial e demonstração de 
resultados, que apontou um prejuízo acumulado no período de três milhões duzentos e 
cinqüenta e quatro mil reais. Foi apontada a diferença de três milhões de reais entre os 
balanços da EPE na Lei 4.320 e na Lei 6.404. Isso se deve a não contabilização da 
rubrica de convênios da Lei 4.320. 
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Será apresentada na próxima reunião uma conciliação do balanço patrimonial entre a 
Lei 4.320 e a Lei 6.404, justificando as diferenças que porventura acontecerem. 
Conforme solicitado na última reunião, foi entregue aos conselheiros um relatório 
completo do andamento dos convênios assinados com o MME, inclusive com tabela de 
desembolso financeiro, respondendo, deste modo, as dúvidas levantadas quanto ao que 
foi realmente executado dentro de cada convênio. Quanto a esse assunto, o 
Superintendente de Recursos Financeiros relatou reunião com o MME para tratar das 
providências para encerramento e aprovação das Prestações de Contas dos Convênios. 
A resolução desse assunto é premente, pois, na hipótese de não aprovação ou aprovação 
parcial (não reconhecimento de determinadas despesas), poderá haver impacto no 
orçamento da EPE para o exercício de 2008. Entretanto, a reunião não foi conclusiva. O 
Presidente ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO questionou sobre a sugestão da área de 
TIC da EPE da montagem de um site para o Conselho Fiscal, onde serão alocadas todas 
as informações pertinentes ao Conselho. O que foi respondido que se encontra em 
andamento. Atendendo ao solicitado pelo Conselho, na última reunião, foi 
encaminhada, por via eletrônica, para ciência dos seus membros, listagem elaborada 
pelo Financeiro da EPE, onde estão elencadas as dificuldades e as necessidades 
encontradas pela Empresa na migração para o orçamento fiscal. Para alguns dos itens 
apontados já foram desenvolvidas alternativas de solução, devido à urgência na 
resolução do problema. O Presidente distribuiu, para conhecimento dos demais 
Conselheiros, Acórdão do TCU nº 1.662/2008, da 2ª Câmara, que recomenda especial 
atenção da EPE à execução do contrato com a vencedora do Pregão Eletrônico nº 
02/2008, em especial quanto ás obrigações trabalhistas. O que já está sendo executado 
pela Empresa.   
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, às onze horas e trinta minutos, nada mais havendo a 
tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o 
Presidente do Conselho ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO agradeceu a presença e a 
participação de todos e deu por encerrada a 34a Reunião do Conselho Fiscal da Empresa 
de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos 
Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas. 

 
 
 

  

ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO 
Presidente do Conselho  

 QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA 
Conselheiro 

 
 
 

  

ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR 
Conselheiro 

  

 
 
 

CLAUDIA G. MEIRELLES 
Secretária-Geral 
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ATA DA 35a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 
REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2008 

 
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e oito, às dez horas, foi 
realizada uma conference call, em substituição à reunião presencial, reunindo-se, em 
Brasília, no Ministério de Minas e Energia – MME, os membros do Conselho Fiscal: 
ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO, Presidente do Conselho; QUÊNIO CERQUEIRA 
DE FRANÇA e ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR; e, no Rio de Janeiro, no Escritório 
Central da EPE, participaram da reunião como convidados: os Assessores da 
Superintendência de Recursos Financeiros da EPE, JOSÉ LUIS MAYO MANTEIGA e 
PAULO ROBERTO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE, a senhora ELIZANE VELOSO 
GUEDES, contadora MME, e o senhor MAX LOPES BEZERRA, Coordenador Geral 
de Orçamento e Finanças da SPOA/MME. A reunião foi secretariada, no Rio de Janeiro, 
por mim, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral.  
 
ABERTURA. O Presidente do Conselho cumprimentou os presentes e declarou aberta 
a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações. 
 
APRESENTAÇÃO. Iniciou-se a reunião com a aprovação da Ata da 34ª Reunião do 
Conselho Fiscal, que será enviada para assinatura dos conselheiros. Em seguida, o 
Presidente do Conselho abordou o assunto da aprovação das contas dos convênios pelo 
Ministério de Minas e Energia – MME e passou a palavra para o senhor MAX LOPES 
BEZERRA, Coordenador Geral de Orçamento e Finanças da SPOA no MME, que 
relatou a situação atual dessa matéria. Foi explicado que as contas são aprovadas 
integralmente, parcialmente ou não aprovadas pela Secretarias gestoras dos Convênios, 
que no caso da EPE são quinze convênios com a Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Energético – SPE e um com a Secretaria de Petróleo, Gás Natural e 
Combustíveis Renováveis – SPG. Os processos estão na SPOA/MME para análise e 
emissão de parecer financeiro. Após, serão devolvidos às Secretarias. Na seqüência, 
será elaborado um relatório com a posição oficial do MME sobre as parcelas 
reembolsáveis relativas às despesas administrativas da EPE atribuídas aos convênios, 
passíveis de glosa ou não, e encaminhado à EPE. Concluindo, o senhor MAX LOPES 
BEZERRA explicou que o trâmite dos processos está seguindo o seu curso. O Conselho 
solicitou que a EPE, após o recebimento do mencionado relatório, apresente as medidas 
que serão adotadas para sanar qualquer questão levantada pelo Ministério. O Presidente 
ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO agradeceu a presença do senhor MAX LOPES 
BEZERRA e da senhora ELIZANE VELOSO GUEDES, que se retiraram da reunião, e 
prosseguiu com a pauta. O Assessor JOSÉ LUIS MAYO MANTEIGA começou a 
apresentação das realizações econômico-financeiras com a posição de julho 2008 
iniciando pelo Fluxo de Caixa realizado, onde se demonstra a posição final do mês com 
um disponível de vinte milhões e setecentos mil reais. Questionado sobre o aumento na 
rubrica da receita de subvenções do Tesouro Nacional, foi informado ao Conselho que o 
acréscimo foi,  principalmente,  em função  dos projetos do PAC, cujos pagamentos das  
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faturas não foram realizados no próprio mês da liberação da receita (julho). Na 
continuação da exposição, foram apresentados os quadros demonstrativos consolidados 
das disponibilidades da EPE e dos Convênios, onde foi ressaltado que o saldo em torno 
de um milhão e quinhentos mil reais proveniente do convênio EPE/MME nº 039/2005, 
foi integralmente devolvido ao Tesouro. Quanto ao controle de faturamento das notas 
fiscais emitidas e não recebidas, foi apontada a pendência no recebimento de sete 
milhões e quinhentos mil reais, em levantamento realizado em 21 de agosto de 2008. 
Nesse contexto, continua sem alteração com relação aos meses passados. O Conselheiro 
QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA perguntou se existe perspectiva de recebimento 
dessa pendência junto ao MME. Foi respondido que até o momento não. De qualquer 
forma esse valor não altera o limite financeiro da EPE, mas é vital para a emissão do 
termo de encerramento dos contratos de prestação de serviço com o MME, que existiam 
antes da migração da Empresa para o orçamento fiscal da União. O Assessor JOSÉ 
LUIS MAYO MANTEIGA acrescentou que o orçamento da EPE será afetado pelos 
valores que por ventura forem necessários devolver relativos a possíveis glosas 
provenientes dos convênios, pois não estão contemplados no orçamento 2008, nem no 
de 2009. Esse problema foi alertado reiteradamente pelo Auditor Interno da EPE, em 
reuniões passadas, sobre a demora na aprovação das Prestações de Contas pelo MME, 
que, na hipótese de não aprovação ou aprovação parcial (não reconhecimento de 
determinadas despesas), poderia impactar no orçamento da EPE para o exercício de 
2008. Havendo, inclusive, registro em ata de reunião realizada no MME por ocasião das 
discussões acerca do ingresso da EPE no orçamento fiscal. O Assessor JOSÉ LUIS 
MAYO MANTEIGA continuou a exposição e, atendendo a solicitação do Conselho na 
última reunião, apresentou o quadro do balanço patrimonial da EPE na Lei 6.404 
(societária) e na Lei 4.320 (SIAFI). Também foram apresentados o quadro de 
acompanhamento orçamentário, com o realizado até julho; as Demonstrações 
Contábeis, com balanço patrimonial e demonstração de resultados, que apontou um 
lucro acumulado no período de um milhão setecentos e oitenta e seis mil reais; o 
Acompanhamento dos Convênios assinados com o MME e em fase de denúncia; a 
Evolução dos Gastos de Implantação e Pré-Operacionais; a Análise da Receita 
Operacional; os Custos e Despesas Operacionais; as Receitas e Despesas Financeiras; e 
os Indicadores de desempenho. Quanto ao quadro do balanço patrimonial da EPE na Lei 
6.404 (societária) e na Lei 4.320 (SIAFI), foi explicado que as diferenças são 
basicamente pelos critérios de realização financeira (SIAFI) e regime de competência 
(societária); e dos registros das operações dos convênios. Na societária, estão refletidos 
os pagamentos realizados e o recolhimento dos tributos dos convênios, que, devido à 
falta de definição de parâmetros técnicos de operação do SIAFI, não foi possível 
registrá-los nesse sistema. O fato já foi relatado à SPOA/MME e à CCONT/STN, e a 
Empresa aguarda uma posição para que seja possível registrar as operações e 
compatibilizar os dois balanços. O Conselheiro QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA 
questionou se todas as contas serão operadas somente pelo SIAFI. O Assessor PAULO 
ROBERTO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE respondeu que não, pois a EPE continua 
obrigada a praticar a contabilidade societária, e após a migração para o orçamento 
fiscal, também está obrigada a efetuar os registros de todas as suas operações no SIAFI, 
respeitando os procedimentos próprios das legislações aplicáveis. O Conselheiro 
também indagou sobre a repercussão na contabilidade da Empresa com as alterações 
havidas na legislação societária (Lei 6.404/76) pela Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 
2007. A resposta consta da Nota Técnica SRF 004/2008 distribuída aos Conselheiros.  
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Em resumo, esclarece que a Lei 11.638 se destina integralmente às empresas de capital 
aberto que sejam de grande porte e, pelo entendimento da área financeira da EPE, não 
existe obrigatoriedade no cumprimento das alterações previstas nessa Lei. Entretanto, 
caso a Empresa opte pelas mudanças previstas em Lei, não haverá nenhum efeito 
relevante no resultado operacional de suas Demonstrações Financeiras e 
conseqüentemente na apuração dos tributos. O Assessor PLINIO DE ALMEIDA foi 
convidado para prestar esclarecimentos quanto ao site para o Conselho Fiscal. O 
responsável pela área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC informou que 
o site já se encontrava disponível para uso e forneceu aos membros do Conselho as 
designações de usuários e as senhas de acesso. Após esclareceu o procedimento de 
acesso e o seu funcionamento, para que sejam alocadas todas as informações pertinentes 
ao Conselho. O Presidente comunicou que os membros do Conselho enviarão sugestões 
para uma melhor utilização do site. A cópia das atas da 33ª reunião do Conselho Fiscal e 
da 38ª reunião do Conselho de Administração, assim como a Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; a 
Certidão negativa de dívida ativa no Estado do Rio de Janeiro; o Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF em Brasília e no Rio de Janeiro; a Certidão Negativa de 
Débito – CND; a Certidão Negativa de Débito do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – Rio de Janeiro; e a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros foram encaminhadas via eletrônica juntamente com o 
material da pauta de discussão. 
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, às onze horas, nada mais havendo a tratar nem 
tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do 
Conselho ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO agradeceu a presença e a participação de 
todos e deu por encerrada a 35a Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE. Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a 
presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros 
presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas. 
 
 

   
ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO 

Presidente do Conselho  
 QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA 

Conselheiro 
 
 
 

  

ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR 
Conselheiro 

  

 
 
 

CLAUDIA G. MEIRELLES 
Secretária-Geral 
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ATA DA 36a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2008 
 

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e oito, às dez horas e trinta 
minutos, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11° 
andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE, secretariado por mim, DENILVO MORAIS, Chefe de Gabinete, por 
decisão dos membros do Conselho presentes, em substituição a Secretária-Geral 
CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, ausente por motivo de férias. Estiveram 
presentes os membros do Conselho Fiscal: ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO, 
Presidente do Conselho; QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA e ANTÔNIO JOSÉ 
ALVES JÚNIOR. Participaram da reunião como convidados: os Assessores da 
Superintendência de Recursos Financeiros da EPE, JOSÉ LUIS MAYO MANTEIGA e 
PAULO ROBERTO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE e o Auditor Interno ALVARO 
HENRIQUE M. PEREIRA. 
 
ABERTURA. O Presidente do Conselho cumprimentou os presentes e declarou aberta 
a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM. Diante da presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros, restou configurado o atendimento do quorum estatutário para 
deliberações. 
 
APRESENTAÇÃO. Iniciou-se a reunião com a aprovação da Ata da 35ª Reunião do 
Conselho Fiscal, que será enviada para assinatura dos conselheiros. Após, foi distribuída 
a ata da 39ª reunião do Conselho de Administração. Também foram entregues a certidão 
negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, a 
certidão negativa de débito do imposto sobre serviços de qualquer natureza no 
município do Rio de Janeiro, a certidão negativa de débitos – CND, o certificado de 
regularidade do FGTS – CRF em Brasília e no Rio de Janeiro, certidão conjunta 
negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União e a certidão 
negativa da dívida ativa no Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, o Presidente do 
Conselho solicitou que as Atas das reuniões do Conselho de Administração sejam 
encaminhadas aos membros do Conselho Fiscal com a maior brevidade possível, assim 
que as mesmas sejam enviadas aos Conselheiros de Administração para a coleta de 
assinaturas. O Assessor JOSÉ LUIS MAYO MANTEIGA começou a apresentação das 
realizações econômico-financeiras com a posição de agosto 2008 iniciando pelo Fluxo 
de Caixa realizado, onde se demonstra a posição final do mês com um disponível de 
R$15.222.056,00 (quinze milhões duzentos e vinte e dois mil e cinqüenta e seis reais). 
Questionado pelo Presidente do Conselho sobre o lançamento do valor de R$1.279.605, 
referente à devolução do MME, o mesmo esclareceu que são ajustes nas fontes de 
pagamento das notas fiscais vinculadas ao PAC. Na continuação da exposição, foram 
apresentados os quadros demonstrativos consolidados das disponibilidades da EPE e 
dos Convênios. Quanto ao controle de faturamento das notas fiscais emitidas e não 
recebidas, foi apontada a pendência no recebimento de R$7.485.294,50 (sete milhões, 
quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinqüenta 
centavos), em levantamento realizado em 16 de setembro de 2008. 
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O Assessor JOSÉ LUIS MAYO MANTEIGA continuou a exposição e, apresentou o 
quadro do balanço patrimonial da EPE na Lei 6.404 (societária) e na Lei 4.320 (SIAFI). 
O Presidente solicitou que sejam encaminhadas aos Conselheiros quais foram as 
providências requeridas pela EPE à SPOA do MME e à CCONT/STN para a 
regularização das pendências no Balanço SIAFI, apontadas na 35ª reunião do Conselho 
Fiscal de 29/08/2008, visando a compatibilização com o Balanço da Legislação 
Societária. Também foram apresentados pelo Assessor JOSÉ LUIS MAYO 
MANTEIGA o quadro de acompanhamento orçamentário, com o realizado até 11 de 
setembro de 2008; as Demonstrações Contábeis, com balanço patrimonial e 
demonstração de resultados, que apontou um prejuízo acumulado no período de 
R$1.527.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte e sete mil reais); o Acompanhamento 
dos Convênios com o MME; a Evolução dos Gastos de Implantação e Pré-Operacionais; 
a Análise da Receita Operacional; os Custos e Despesas Operacionais; as Receitas e 
Despesas Financeiras; e os Indicadores de desempenho. O Presidente solicitou que toda 
a documentação referente às reuniões do Conselho Fiscal sejam inseridas na página 
disponibilizada aos Conselheiros no site da EPE. O Presidente lembrou que na 34ª 
reunião realizada no dia 28 de julho, distribuiu, para conhecimento dos demais 
Conselheiros, Acórdão do TCU nº 1.662/2008, da 2ª Câmara, que recomenda especial 
atenção da EPE à execução do contrato com a vencedora do Pregão Eletrônico nº 
02/2008, em especial quanto às obrigações trabalhistas. Reforçou tal solicitação, no que 
concerne às disposições da convenção coletiva de trabalho, medida com o fito de evitar 
eventual dano ao Erário decorrente da responsabilização subsidiária da EPE, quanto às 
aludidas obrigações. O Conselheiro ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR sugeriu que a 
EPE faça um acompanhamento minucioso da execução deste Contrato. Instado a se 
manifestar sobre o tema o Auditor Interno ALVARO HENRIQUE M. PEREIRA 
afirmou que dentre as atribuições da Auditoria Interna, consta a de Acompanhar a 
Implementação das Recomendações dos Órgãos de Controle Interno (CGU) e Externo 
(TCU), e se comprometeu a acompanhar, bem como, preparar informe ao Conselho, 
acerca das providências adotadas pela EPE para atendimento à determinação do TCU. O 
Presidente solicitou, ainda, a transcrição nesta ata, sobre a determinação à EPE 
constante no Acórdão do TCU 1032/2008, que informe aquela Corte sobre o 
cronograma das ações planejadas para a atualização do banco de custos do Sistema 
Informatizado de Orçamentação de Usinas Hidrelétricas - SISORH, bem como sobre o 
cumprimento das etapas previstas. 
 
ENCERRAMENTO. Em seguida, às onze horas e trinta minutos, nada mais havendo a 
tratar nem tendo qualquer Conselheiro manifestado desejo de fazer uso da palavra, o 
Presidente do Conselho ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO agradeceu a presença e a 
participação de todos e deu por encerrada a 36a Reunião do Conselho Fiscal da Empresa 
de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, DENILVO MORAIS, lavrei a presente Ata 
que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por 
mim, e rubricada em todas as folhas. 
 

   
ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO 

Presidente do Conselho  
 QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA 

Conselheiro 
   

ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR 
Conselheiro 

 DENILVO MORAIS 
Secretário da Reunião 
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ATA DA 37a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 
REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2008 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, às dez horas e 
trinta minutos, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número 
um, 11° andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE, secretariado por mim, CLAUDIA GUIMARÃES 
MEIRELLES, Secretária-Geral. Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal: 
ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO, Presidente do Conselho; QUÊNIO CERQUEIRA 
DE FRANÇA e ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR. Participou da reunião como 
convidado: o Superintendente de Recursos Financeiros da EPE, CARLOS ALBERTO 
DE ALVARENGA COTA. 
 
ABERTURA.  
O Presidente do Conselho cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM.  
Diante da presença da maioria absoluta dos Conselheiros, restou configurado o 
atendimento do quorum estatutário para deliberações. 
 
APRESENTAÇÃO.  
Iniciou-se a reunião com a aprovação e assinatura da ata da 36ª Reunião do Conselho 
Fiscal. Após, foram distribuídas as atas das 34ª e 35ª reuniões do Conselho Fiscal, das 
40ª e 41ª, do Conselho de Administração e das 128ª a 135ª, da Diretoria Executiva. 
Também foram apresentadas a certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos 
federais e à dívida ativa da União, o certificado de regularidade do FGTS – CRF em 
Brasília e no Rio de Janeiro, a certidão negativa de débitos – CND, a certidão negativa 
de débito do imposto sobre serviços de qualquer natureza no município do Rio de 
Janeiro e a certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às 
de terceiros. Na seqüência, a Secretária-Geral, em resposta ao solicitado pelo Conselho 
na última reunião sobre o encaminhamento das minutas das atas do Conselho de 
Administração, ponderou que enviará para conhecimento dos conselheiros a pauta de 
deliberação do Conselho de Administração de cada reunião, o que foi aceito pelos 
membros do Conselho. Em seguida, o Superintendente de Recursos Financeiros 
CARLOS ALBERTO DE ALVARENGA COTA começou a apresentação das 
realizações econômico-financeiras com a posição de setembro 2008 iniciando pelo 
Fluxo de Caixa realizado, onde se demonstra a posição final do mês com um disponível 
de treze milhões e duzentos mil reais. O Presidente questionou sobre o aumento dos 
serviços de terceiros do fluxo de caixa Tesouro. O Superintendente apresentou os 
seguintes valores pagos, a finalidade do serviço e o fornecedor no item serviços de 
terceiros, consultoria, no mês de setembro e que não estavam contemplados no mês de 
agosto: R$ 151.169,36 – Consultoria especializada em direito de petróleo e gás natural – 
Ribeiro & Barreto Advogados; R$ 59.556,11 – Estudos de identificação das demandas 
por gás natural até 2017 – parcela 4/6V – Fundação Universitária José Bonifácio; R$ 
59.556,11 – Estudos de identificação das demandas por gás natural até 2017 – parcela 
5/6 – Fundação Universitária José Bonifácio; R$ 79.408,16 – Estudos de identificação 
das  demandas  por  gás  natural  até  2017  –  parcela 6/6 – Fundação Universitária José  
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Bonifácio; totalizando R$ 349.689,74. O Conselheiro QUÊNIO CERQUEIRA 
FRANCA perguntou sobre o aumento de investimento. Foi respondido que é referente à 
aquisição de um software de geologia na área de petróleo e gás. Na continuação da 
exposição, foram apresentados os quadros demonstrativos consolidados das 
disponibilidades da EPE e dos Convênios. Foi informado que a parte operacional dos 
convênios ainda continua sem resolução no MME. No demonstrativo é possível 
verificar que o dinheiro ainda não pode ser repassado. A EPE aguarda uma solução do 
MME. O Presidente perguntou sobre os convênios 36/2005 e 39/2005. Foi respondido 
que já houve a prestação de contas, assim como a devolução dos recursos, porém ainda 
não houve aprovação final das contas pelo MME. O Conselho registrou a preocupação 
de que essas pendências e as dos demais convênios sejam resolvidas antes do 
encerramento do exercício. Quanto ao controle de faturamento das notas fiscais emitidas 
e não recebidas, foi apontada a pendência no recebimento de R$7.485.294,50 (sete 
milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e 
cinqüenta centavos), em levantamento realizado em 21 de outubro de 2008. O 
Superintendente de Recursos Financeiros continuou a exposição com a apresentação do 
balanço patrimonial da EPE na Lei 6.404 (societária) e na Lei 4.320 (SIAFI). Também 
foi apresentada a tabela do Orçamento Fiscal, que é um espelho do SIAFI, com a 
realização orçamentária acumulada até 20 de outubro. Neste momento, resgatando o 
assunto da última reunião, o Presidente solicitou as providências requeridas pela EPE à 
SPOA do MME e à CCONT/STN para a regularização das pendências no Balanço 
SIAFI, visando à compatibilização com o Balanço da Legislação Societária. Foram 
mostradas as correspondências eletrônicas enviadas pela EPE ao senhor MAX LOPES 
BEZERRA, Coordenador Geral de Orçamento e Finanças da SPOA/MME, mas até este 
momento não houve resposta. Em seguida, a apresentação continuou com as 
Demonstrações Contábeis, com balanço patrimonial e demonstração de resultados, que 
apontou um prejuízo acumulado no período de R$ 3.549.000,00 (três milhões 
quinhentos e quarenta e nove mil reais); o Acompanhamento dos Convênios com o 
MME; a Evolução dos Gastos de Implantação e Pré-Operacionais; a Análise da Receita 
Operacional; os Custos e Despesas Operacionais; as Receitas e Despesas Financeiras; os 
Indicadores de Desempenho e a Análise Financeira por trimestre com demonstrativo de 
30/09/2008. Atendendo solicitação do Presidente do Conselho, a Secretária-Geral 
informou que será inserida a documentação referente às reuniões do Conselho Fiscal na 
página disponibilizada aos Conselheiros no site da EPE. O Conselheiro ANTÔNIO 
JOSÉ ALVES JÚNIOR solicitou explicações sobre a utilização do cartão corporativo e 
determinou que fosse apresentado, na próxima reunião, o extrato da utilização pelas 
pessoas com concessão de uso desse cartão, o que foi aprovado pelos demais membros 
do Conselho. O Superintendente forneceu o esclarecimento necessário e a Secretária-
Geral se comprometeu a inserir no site do Conselho as informações complementares. 
 
ENCERRAMENTO.  
Em seguida, às doze horas, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro 
manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho ALEXANDRE 
RAMOS PEIXOTO agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada 
a 37a Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. 
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 Assim, eu, CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, lavrei a presente Ata que, depois 
de lida e achada conforme, será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e 
rubricada em todas as folhas. 
 

   
ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO 

Presidente do Conselho  
 QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA 

Conselheiro 
  
 

  

ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR 
Conselheiro 

  

 
 

CLAUDIA G. MEIRELLES      
Secretária-Geral 
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ATA DA 38a REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 

REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e oito, às dez horas e trinta 
minutos, no Escritório Central da EPE, situado na Avenida Rio Branco, número um, 11° 
andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE, secretariado por mim, DENILVO MORAIS em substituição à Sra. 
CLAUDIA GUIMARÃES MEIRELLES, Secretária-Geral, que se encontra afastada por 
motivo de saúde. Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal: ALEXANDRE 
RAMOS PEIXOTO, Presidente do Conselho; QUÊNIO CERQUEIRA DE FRANÇA e 
ANTÔNIO JOSÉ ALVES JÚNIOR. Participaram da reunião como convidados: o 
Superintendente de Recursos Financeiros da EPE, CARLOS ALBERTO DE 
ALVARENGA COTA, e o Auditor Interno, ÁLVARO HENRIQUE MATIAS 
PEREIRA. 
 
ABERTURA.  
O Presidente do Conselho cumprimentou os presentes e declarou aberta a reunião. 
 
VERIFICAÇÃO DE QUORUM.  
Diante da presença da maioria absoluta dos Conselheiros, restou configurado o 
atendimento do quorum estatutário para deliberações. 
 
APRESENTAÇÃO.  
Iniciou-se a reunião com a aprovação e assinatura da ata da 37ª Reunião do Conselho 
Fiscal. Após, foram distribuídas as atas das 136ª a 141ª Reuniões da Diretoria 
Executiva. Também foram apresentadas a certidão conjunta negativa de débitos 
relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, o certificado de regularidade do 
FGTS – CRF em Brasília e no Rio de Janeiro, a certidão negativa de débitos – CND, a 
certidão negativa de débito do imposto sobre serviços de qualquer natureza no 
município do Rio de Janeiro e a certidão negativa de débitos relativos às contribuições 
previdenciárias e às de terceiros. Em seguida, o Superintendente de Recursos 
Financeiros CARLOS ALBERTO DE ALVARENGA COTA começou a apresentação 
das realizações econômico-financeiras com a posição de outubro e novembro de 2008, 
iniciando pelo Fluxo de Caixa realizado, onde se demonstra a posição final do mês de 
novembro com um disponível de aproximadamente quatorze milhões e trezentos mil 
reais. Na continuação da exposição, foram apresentados os quadros demonstrativos 
consolidados das disponibilidades da EPE e dos Convênios. O Conselho solicitou que 
fosse elaborado para ser apresentada na próxima reunião a consolidação das despesas 
referentes aos Convênios justificando inclusive aquelas que foram glosadas. Quanto ao 
controle de faturamento das notas fiscais emitidas e não recebidas, foi apontada a 
pendência no recebimento de R$7.485.294,50 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e 
cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinqüenta centavos), em levantamento 
realizado em 08 de dezembro de 2008, mesmo valor do mês anterior. O Superintendente 
de Recursos Financeiros continuou a exposição com a apresentação do balanço 
patrimonial da EPE na Lei 6.404 (societária) e na Lei 4.320 (SIAFI). Também foi 
apresentada a tabela do Orçamento Fiscal, que é um espelho do SIAFI, com a realização 
orçamentária acumulada até 08 de dezembro. 
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Em seguida, a apresentação continuou com as Demonstrações Contábeis, com balanço 
patrimonial e demonstração de resultados, que apontou um prejuízo acumulado no 
período de R$ 3.759.000,00 (três milhões setecentos e cinqüenta e nove mil reais); o 
Acompanhamento dos Convênios com o MME; a Evolução dos Gastos de Implantação 
e Pré-Operacionais; a Análise da Receita Operacional; os Custos e Despesas 
Operacionais; as Receitas e Despesas Financeiras; e os Indicadores de Desempenho. O 
Auditor Interno ÁLVARO HENRIQUE MATIAS PEREIRA distribuiu para 
conhecimento dos membros do Conselho o Plano Anual das Atividades de Auditoria 
Interna – PAINT/2009. 
 
ENCERRAMENTO.  
Em seguida, às doze horas, nada mais havendo a tratar nem tendo qualquer Conselheiro 
manifestado desejo de fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho ALEXANDRE 
RAMOS PEIXOTO agradeceu a presença e a participação de todos e deu por encerrada 
a 38a Reunião do Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Assim, eu, 
DENILVO MORAIS, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será 
assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas. 
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