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INTRODUÇÃO 
 

O presente Relatório de Gestão da Empresa de Pesquisa Energética – EPE se refere ao exercício 
de 2009, e foi elaborado em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 57, de 27 de agosto 
de 2008, da Decisão Normativa n° 100, de 07 de outubro de 2009, da Portaria nº 389/2009, de 21 de 
dezembro de 2009, todas do Tribunal de Contas da União, e da Norma de Execução nº 3, de 04 de 
novembro de 2009, aprovada pela Portaria nº 2.270/2009, de 04 de novembro de 2009, da Controladoria 
Geral da União (CGU), que tratam dos procedimentos de apresentação dos Relatórios de Gestão e dos 
Processos Anuais de Contas.  
 
 A partir de abril de 2008, com a publicação da Lei n° 11.647, de 24 de março de 2008, a EPE 
passou a integrar o orçamento fiscal e da seguridade social com dotação própria para o custeio de suas 
atividades. A partir de então ficou responsável pela execução de atividades previstas nas Ações 
Orçamentárias 4897 – Planejamento do Setor Energético e 6907 – Planejamento do Setor Elétrico 
integrantes do Programa 0276 – Gestão da Política de Energia. Ao longo do exercício de 2009, a EPE 
executou atividades integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento com vistas na realização dos 
estudos de Avaliação Ambiental Integrada – AAI, estudos de Inventário de Bacias Hidrográficas e 
estudos de Viabilidade Técnica e Econômica de Aproveitamentos Hidrelétricos, bem como Estudo do 
Potencial de Aproveitamento de Combustíveis Fósseis como insumo energético nas Regiões Norte e 
Nordeste e Estudos de Planejamento nas áreas de exploração e produção de petróleo e gás natural e de 
abastecimento de petróleo, derivados, gás natural e combustíveis renováveis.  
 

Para 2010 estão previstos a conclusão dos Estudos e Inventário das Bacias Hidrográficas (com 
exceção da Bacia do Rio Trombetas) e dos estudos de Viabilidade Técnica e Econômica de 
Aproveitamentos Hidrelétricos. Serão realizados, ainda, leilões para a aquisição de Energia de Reserva 
oriundas de Fontes Alternativas (PCHs, Biomassa e Eólica), e leilões para a aquisição de energia A-5 e A-
3. Com relação à área de Transmissão serão realizados leilões para ampliação da Rede Básica, bem como, 
a continuidade dos estudos para interligação da UHE Belo Monte ao SIN. O Plano Decenal de Energia 
2019 será disponibilizado para Consulta Pública e desenvolvidos os trabalhos referentes ao Plano Decenal 
2020 e ao novo Plano Nacional de Energia – PNE. 
  

No Relatório ora apresentado, cada Diretoria envolvida detalha sua atuação na forma definida na 
Norma de Execução n° 3 da Controladoria Geral da União, com estrita observância das disposições 
contidas nas mencionadas instruções e orientações dos órgãos de controle interno e externo (CGU e 
TCU).  

 
Ao elaborar essa peça de Prestação de Contas Ordinária Anual do exercício de 2009, a EPE 

procurou organizar uma sequência lógica de apresentação das informações, seguindo o conteúdo e 
referência estrutural definidos no Anexo II da DN nº 100, do TCU, conforme principais itens indicados no 
sumário destacado acima, ressaltando-se que os itens abaixo relacionados não se aplicam à EPE em 
função de sua natureza, atividades e características jurídicas: 

 
A – Conteúdo Geral: 
 
Item 4 - Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 
recursos; 
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Item 8 - Demonstrativo do fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos 
externos; 
Item 9 - Informações sobre Renúncia Tributária; 
Item 10 - Resultados da avaliação do impacto sócio-econômico das operações de fundos; 
 
B – Informações Contábeis da Gestão: 
 
Item 4b - Posição da UJ como detentora de investimento permanente em outras sociedades. 
 
 
Reafirmando nosso compromisso com a transparência e a busca constante da satisfação do 

interesse público e dos resultados mais positivos possíveis, submetemos à apreciação do Tribunal de 
Contas da União a Prestação de Contas Ordinária Anual da EPE relativa ao exercício de 2009. 

 
Diretoria da EPE 
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1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Tabela 1 – Identificação de Relatório de Gestão Individual 
Poder e Órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

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

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Empresa de Pesquisa Energética 

Denominação abreviada: EPE 

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

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Empresa Pública 

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

Telefones/Fax de contato:  (61) 3312-6750 (sede) 
(21) 3512-3100 (escritório 
Central) (21) 3512-3199 (Fax) 

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

Página da Internet: http://www.epe.gov.br  
Endereço Postal: sede: Quadra 1 – Bloco B – Sala 100-A  - Brasília/DF  CEP: 70.041-903;  
Escritório Central: Av. Rio Branco, 1 – 9º, 10º e 11º andares, Centro, CEP: 20.090-003 – Rio de Janeiro/RJ 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

Lei n° 10.847, de 15 de março de 2004, DOU de 16/03/2004 (Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
e dá outras providências); Decreto 5.184, de 16 de agosto de 2004, DOU de 17/08/2004 (Cria a Empresa de Pesquisa 
Energética - EPE, aprova seu Estatuto Social e dá outras providências);  

 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 
PRD 067/2006 de 02/05/2006, DCA n° 01/15ª, de 05/05/2006 (Aprova o Regimento Interno da Empresa de Pesquisa 
Energética); 
RD nº 01/157ª de 13/04/2009 – Norma de Administração e Fiscalização de Contratos; 
SRF-001, de janeiro de 2005 – Norma para Despesas de Pronto Pagamento; 
SRF-002, RD nº 04/90º de 18/04/2007 – Norma de Controle de Patrimônio ; 
SRL-001, RD nº 01/95ª de 20/06/2007 (substitui a 01/10/2005) – Norma de Viagem no País; 
SRL-002, RD nº 02/63ª de 31/07/2006 (substitui a 06/2006) – Norma de Estágio de Estudante de Nível Superior; 
SRL-003, RD nº 05/64ª de 07/08/2006 (substitui a RD 03/21ª de 29/08/2005) - norma de distribuição e utilização de 
aparelhos móveis de comunicação; 
SRL-004, RD nº 05/46ª de 15/03/2006 (substitui a RD 02/27ª de 06/10/2005) – Norma de Assistência Médica; 
SRL-005, RD nº 04/35º de 05/12/2005 (substitui a RD06/31ª de 03/11/2005) – Norma de pagamento do Décimo Terceiro 
Salário; 
SRL-006, RD nº 03/31ª de 03/11/2005 – Norma de concessão do Auxílio Refeição; 
SRL-007, RD nº 01/64ª de 07/08/2006 – Norma para Contratação de Uso ou Desenvolvimento de Sistemas 
Computacionais; 
SRL-008, CI/DGC nº 001/2008 de 20/06/2008 (substitui a RD02/87ª de 19/03/2007) – Norma de concessão do Auxílio 
Moradia; 
SRL-009, RD nº 03/131ª de 23/06/2008 (substitui a 01/01/2008) – Norma de concessão de Férias; 
SRL-010, RD nº 03/106ª de 26/10/2007 – Norma de concessão do Auxílio Creche; 
SRL-011, RD nº 01/141ª de 06/10/08  - Norma de  utilização de Serviços Reprográficos; 
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Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

Texto (identificação da norma e data de publicação) Projeções da Demanda de Energia Elétrica - PDE 2009-2018 
(30/12/2009); Projeção da Demanda de Energia Elétrica no SIN – PEN 2010 (03/02/2010); Boletim de Conjuntura 
Energética – 3º trimestre de 2009 (22/03/2010); Consumo Nacional de Energia Elétrica Por Classe – 1995-2009; Resenha 
Mensal do Mercado de Energia Elétrica - 2008-2010; Boletins da Estatística Mensal de Energia Elétrica 2005-2007; 
Boletim de Conjuntura Energética - 3º trimestre 2009 (22/03/2010); Relatório de Avaliação Técnica – Apresentação Geral 
da Otimização de Belo Monte (30/09/2009); Análise Socioambiental – Sudeste do Pará, Nordeste de Mato Grosso e Centro-
Oeste do Tocantins (04/09/2009); Atualização do valor para patamar único de custo de déficit - 2009 (01/07/2009) 
 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

325001 Empresa de Pesquisa Energética 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

32314  Empresa de Pesquisa Energética 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

325001 32314 
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS 
 
2.1 Responsabilidades institucionais – Papel da EPE na execução das políticas públicas 

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

voltadas para a aplicação das políticas e diretrizes de governo nas áreas de recursos minerais e 
energéticos, envolvendo o planejamento, a prospecção e o aproveitamento dos potenciais existentes. 

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

abastecimento dos respectivos mercados, buscando garantir o desenvolvimento econômico e social do 
país, atuando na organização dos interesses públicos e privados para a exploração dos recursos naturais, 
de forma sincronizada com sustentabilidade ambiental.  
 

No âmbito da reestruturação do modelo setorial, a EPE foi constituída na forma de empresa 
pública com vistas a subsidiar o MME no cumprimento de suas atribuições. A responsabilidade 
institucional da EPE é definida na Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, que autorizou sua criação, e no 
Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que criou a empresa e aprovou seu Estatuto Social, com o 
acréscimo feito pelo art. 2º do Decreto nº 6.327, de 27 de dezembro de 2007. 

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

entidades governamentais e agentes setoriais para definição de políticas e ações necessárias à garantia do 
suprimento de energia, de forma módica e ambientalmente sustentável, necessária ao desenvolvimento 
econômico e social do país. 

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

conduz os estudos e pesquisas que culminam na construção do conjunto de procedimentos e ações que 
visam à realização da política necessária ao suprimento de energia. 
  

O atendimento a esta responsabilidade institucional faz-se, por meio do desenvolvimento de 
estudos e pesquisas dentro de um ciclo regular de atividades, entre os quais se destacam: 

• projeções da matriz energética brasileira; 
• elaboração e publicação do balanço energético nacional; 
• identificação e quantificação dos potenciais de recursos energéticos, compreendendo, entre outros, 

suporte e participação das articulações relativas ao aproveitamento energético de rios 
compartilhados com países limítrofes e a determinação dos aproveitamentos ótimos dos potenciais 
hidráulicos; suporte ao gerenciamento da relação reserva e produção de hidrocarbonetos no Brasil, 
visando à manutenção da autossuficiência sustentável;  

• estudos para incrementar a utilização de carvão mineral nacional; 
• avaliação da utilização de energia proveniente de fontes renováveis; 
• desenvolvimento dos planos de expansão da geração e transmissão de energia elétrica de curto, 

médio e longo prazos, com destaque para o Plano Decenal de Expansão do Setor Energético, com 
periodicidade anual, e Plano Nacional de Energia de Longo Prazo,  a serem submetidos, ambos, à 
apreciação do Conselho Nacional de Política Energética; 

• obtenção da licença prévia ambiental e da declaração de disponibilidade hídrica necessárias às 
licitações envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica e de transmissão de energia elétrica 
selecionados; 
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• 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; 

• cálculo da garantia física dos empreendimentos de geração de energia elétrica; 
• participação no Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, no Comitê de Monitoramento do 

Setor Elétrico – CMSE e na Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas 
Computacionais do Setor Elétrico - CPAMP com o desenvolvimento de estudos e análises 
eventualmente demandados por estas instituições colegiadas. 

 

No ano de 2009, a EPE incorporou ao Plano Decenal 2008-2017 algumas sugestões originadas do 
processo de consulta pública realizada pelo MME. Ainda em 2009, foram realizados os estudos do Plano 
Decenal de Expansão de Energia 2019; do Balanço Energético Nacional 2009 – ano base 2008; Estudos 
de Suporte aos Leilões de Expansão da Geração de Energia Elétrica; Estudos de Suporte aos Leilões de 
Expansão da Transmissão de Energia Elétrica; Estudos Específicos do Planejamento da Expansão da 
Geração e da Transmissão de Energia Elétrica; Monitoramento, Acompanhamento e Análise do Mercado 
de Energia; Outros Estudos de Suporte ao Planejamento Energético e Estudos sobre a indústria de 
petróleo, gás natural e biocombustíveis. 

 
Dentre os diversos estudos que caracterizam o processo de planejamento do setor 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.  
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A EPE participou da elaboração de documento em conjunto com o ONS, que descreve as 

projeções de demanda de energia elétrica período 2010-2014 com base nas projeções econômicas, 
demográficas, setoriais e de autoprodução. São apresentadas também as projeções do consumo 
discriminadas pelos principais agregados (residencial, industrial, comercial e outros) e subsistemas 
elétricos do SIN e da carga por subsistema elétrico. Tais projeções são utilizadas no Plano Anual da 
Operação Energética (PEN 2010) do ONS. 

 
Foi também realizada análise e projeção da demanda de energia elétrica no Sistema Manaus, que 

resultou na emissão de documento que teve como objetivo caracterizar o mencionado mercado, 
possibilitando compreender sua dinâmica atual, apresentar sua evolução e servir de subsídio para os 
estudos da sua interligação ao SIN, projetando o mercado, a carga de energia e de demanda para o 
período 2010-2011. 

 
 Cabe também destacar, na área de petróleo e gás natural, a participação da EPE na Comissão 
Interministerial, criada pelo Presidente da República em 2008, para estudar a revisão do marco legal para 
exploração e produção de petróleo e gás natural na nova província petrolífera do Pré-Sal. O Presidente da 
EPE e a Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis - DPG participaram da conclusão dos 
trabalhos da referida comissão.  
 

A EPE integrou Comitiva Brasileira e participou da elaboração de documento com as metas de 
abatimento das emissões de gases de efeito estufa pela produção e uso da energia em 2020, que suportou 
a posição do Brasil, na área de energia, apresentada em dezembro de 2009, na COP 15 – Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Copenhague, Dinamarca. 

 
Ao longo do ano de 2009 a EPE, em parceria com a GTZ - Deutsche Gesellschaft fur Technische 

Zusammenarbeit no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Brasil-Alemanha, realizou atividades de 
capacitação em geração eólica, a seguir: 

a) Participação de oito técnicos (sendo 4 da EPE,  2 da ANEEL e 2 do ONS)  de visita técnica 
aos centros de despacho de carga da Rede Elétrica Nacional - REN, em Lisboa, e da e-ON, 
em Oschersleben, ao Institut Für Solare Energieversorgungstechnik - ISET e a instalações de 
geração eólica na Alemanha. 

b) Curso de 40 horas, ministrado nas dependências da EPE por especialistas brasileiros e    
alemães, que contou com a participação de 40 técnicos da EPE, do Ministério de Minas e 
Energia, BNDES, ONS, ANEEL e ELETROBRÁS. 

 
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; 
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d) promover o aumento da produção nacional, da oferta e da infraestrutura 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 2009 foram atingidos por meio da 
consolidação de sua  estrutura organizacional, com destaque à formação de equipe permanente, por meio 
de concurso público e à construção de infraestrutura adequada ao funcionamento da Empresa. 

É importante destacar que a atuação da EPE requer ampla articulação com órgãos e instituições 
setoriais e extra-setoriais. Nesse sentido, a Empresa empreendeu, no âmbito setorial, estreita articulação 
com o MME e, ainda, com as agências reguladoras – Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 
Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis – ANP e Agência Nacional de Águas – ANA, com 
o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
– CCEE. 

No caso das participações nos leilões de energia, a articulação se estendeu a outros órgãos, com a 
Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Meio Ambiente e o Tribunal de Contas da União 
– TCU, entre outros. Na elaboração dos planos de expansão, incluem-se, ainda, agentes setoriais e 
instituições de pesquisa nacionais e internacionais. 

No acompanhamento dos estudos realizados pela EPE no âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC foram de grande relevância, também, as articulações com o IBAMA – Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais e os órgãos ambientais estaduais, com a Fundação  
Nacional  do Índio – FUNAI e outras instituições como a Fundação Palmares e o Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade, importantes na obtenção das autorizações para ingresso e trânsito em 
áreas especialmente protegidas, como as terras indígenas, as comunidades remanescentes de quilombos e 
as unidades de conservação, e, em especial, na realização dos Seminários Técnicos para Participação 
Pública durante a elaboração das Avaliações Ambientais Integradas dos aproveitamentos hidrelétricos 
localizados nas bacias dos rios Uruguai, Parnaíba, Tocantins, Paranaíba, Doce e Paraíba do Sul. Nesse 
caso particular, tem-se avançado na direção de atender à diretriz básica de incorporar a dimensão 
ambiental desde a fase de planejamento do aproveitamento dos recursos energéticos. 

A disponibilização tempestiva dos resultados dos estudos é parte relevante da estratégia de atuação 
da Empresa na direção de cumprir sua responsabilidade institucional. Além disso, a publicização, sempre 
que aplicável, dos principais resultados alcançados compõe tal estratégia, no sentido de reduzir as 
assimetrias de informações no mercado e contribuir, assim, para o aperfeiçoamento da concorrência, em 
benefício do consumidor. 

No aspecto da organização administrativa, há que destacar que 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. O quadro de pessoal da EPE atingiu 273 pessoas em 31 de dezembro de 2009.  
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Em 2009, importante realização administrativa foi a aprovação do Plano de Previdência 

Complementar da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS para a EPE, que ocorreu em 13 
de novembro e implantado em 14 de dezembro de 2009, e que em seu primeiro mês de adesão já contou 
com 137 participantes e com o aporte inicial de R$ 1.142.203,43 das contribuições dos participantes, 
somente a título de serviço passado. Este foi um direito adicional conquistado para aqueles que 
ingressarem no Plano EPE nos seis primeiros meses de vigência, recuperando, assim, os valores relativos 
à data de ingresso na Empresa; 
 

No que se refere à gestão administrativa da Empresa podemos destacar outras realizações 
importantes ocorridas no exercício, conforme segue: 

a. aprovação da revisão da Sistemática de Avaliação de Desempenho. Foram avaliados 
180 empregados concursados neste ano.  

b. aplicação da Promoção por Tempo de Serviço, contemplando 107 empregados. 
c. aprovação e divulgação interna da Norma de Administração e Fiscalização de Contratos 

da EPE, que representou um avanço na gestão dos contratos da Empresa, contemplando 
a descentralização dessa atividade, até então realizada na Superintendência de Recursos 
Logísticos, área de Licitações e Contratos, para os órgãos requisitantes; 

d. locação de mais uma área no Edifício RB1, de forma a dar condições de prosseguir com 
a ampliação do seu quadro de pessoal; 

e. início do processo de implantação do Sistema Integrado de Administração de Pessoal – 
SIAPE, em cumprimento à legislação aplicável às empresas dependentes do Tesouro. 

f. concentração de esforços em programas de capacitação abrangendo investimento no 
quadro da empresa alcançando o treinamento de 244 colaboradores neste exercício.;  

g. formatação de Curso de Formação Básica, denominado “Conceitos Fundamentais para 
o Planejamento Energético” que será destinado a suprir a carência deste tipo de 
formação para os empregados concursados, com previsão de realização no inicio do 
exercício de 2010;  

h. investimento em Tecnologia da Informação e Comunicações, iniciando-se o 
desenvolvimento do Sistema de Registro de Informações Anemométricas (SRIA) e 
dando-se continuidade ao desenvolvimento de diversos sistemas, como o Sistema  de 
Informação para o Planejamento da Expansão da Geração (SIPEG), Sistema de 
Informações Socioambientais (SISA), Sistema de Apoio ao Plano Decenal (SAPD), 
além da manutenção evolutiva do Sistema de Informações de Mercado para o 
Planejamento do Setor Elétrico (SIMPLES) e do Sistema de Gestão da Expansão da 
Transmissão (SGET), dentre outros; 

i. atualização da infraestrutura tecnológica da Empresa, com a implantação do sistema de 
telefonia VoIP, a substituição do parque de impressoras corporativas, a implantação dos 
serviços de videoconferência, a instalação de sistema de controle de acesso por 
biometria, além do desenvolvimento de vários estudos visando a expansão da 
capacidade computacional da EPE. 
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2.3 Programas e Ações sob a responsabilidade da EPE 
 
2.3.1 Programa 0276 – Gestão da Política de Energia  
 

Tabela 2 – Dados Gerais do programa 
Tipo de Programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 
Objetivo Geral  Assegurar de forma sustentável a expansão do sistema energético 

nacional e sua integração com outros países. 
 

Objetivo Específico  Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a 
avaliação e controle dos programas na área de energia. 

Gerente do Programa Não se aplica à EPE – execução sob a responsabilidade do MME – 
Gerente do Programa: Altino Ventura Filho 

Responsável Pelo Programa 
no âmbito da UJ  

Não se aplica à EPE – execução sob a responsabilidade do MME – 
Responsável: Pedro Alves de Melo, substituído por Gilberto Hollauer 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados para avaliação do 
programa  

Não se aplica à EPE – execução sob a responsabilidade do MME. 
 

Público Alvo (beneficiários)  Governo  

  
A EPE não é executora do programa. Para o exercício de 2009, com o intuito de programar a 

execução das ações de desenvolvimento de estudos de Inventário e Viabilidade de diversas Bacias 
Hidrográficas e de estudos para subsidiar a elaboração do Plano Decenal de Expansão de Energia e a 
projeção da Matriz Energética Nacional, foram utilizados recursos destinados ao desenvolvimento das 
atividades de apoio ao planejamento energético nacional, consignados em rubricas orçamentárias próprias 
da EPE no Orçamento Fiscal. As atividades sob a responsabilidade da Empresa integram as ações 4897 -  
Planejamento do Setor Energético e 6907 – Planejamento do Setor Elétrico, sendo os recursos e os 
produtos vinculados a essas atividades alocados inteiramente para a EPE. 
 

Convém lembrar que desde março de 2008 com a publicação da Lei n° 11.647 – Lei Orçamentária 
Anual para o exercício financeiro de 2008, a EPE foi incluída no Orçamento Fiscal da União. Cabe 
salientar que, ao passar a integrar o orçamento fiscal e da seguridade social, o custeio das atividades da 
EPE foi alocado no Programa 0276 – Gestão da Política de Energia, abrangendo as Ações Orçamentárias 
4897 – Planejamento do Setor Energético e 6907 – Planejamento do Setor Elétrico, sendo que as 
atividades da EPE diretamente relacionadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foram 
alocadas na Ação 4897 e as demais atividades ficaram inteiramente alocadas na Ação 6907. Tal 
classificação deve ser reavaliada uma vez que muitas das atividades da EPE que não se restringem ao 
planejamento do setor elétrico, por terem uma abrangência energética mais ampla, ficaram sob a rubrica 
do setor elétrico, como se pode notar pela relação dos estudos comentados a seguir. Tal situação se 
repetiu em 2009 e a EPE já alertou o MME para a necessidade de correção dessa situação. 
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2.3.1.1 Ação 4897 – Planejamento do Setor Energético 
 

Tabela 3 – Dados gerais da ação 
Tipo da Ação Atividade 
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 socioambientais; 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. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Não se aplica à EPE (SPE/MME) 
 

Coordenador nacional da 
ação  

Não se aplica à EPE (MME – Gilberto Hollauer) 
 

Unidades executoras Não se aplica à EPE (MME/DPE) 
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Principais estudos desenvolvidos e resultados alcançados: 
 
 A ação envolveu recursos no montante de R$ 40.005.655,00, cuja realização alcançou o total de 
R$ 14.398.791,19 (valor liquidado), correspondente 36 % do previsto.  
 

Dentre os diversos estudos que caracterizam o processo de planejamento do setor energético, 
foram desenvolvidos no âmbito da ação 4897 os estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas 
e os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental de empreendimentos hidrelétricos. 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 e o cronograma de desenvolvimento.  
 

Conforme anteriormente citado, os estudos de inventário e viabilidade, que anteriormente vinham 
sendo desenvolvidos no âmbito de convênios estabelecidos com o MME, durante o ano de 2008 passaram 
a ser a ser consignados em rubrica orçamentária própria da EPE, integrante da ação 4897 – Planejamento 
do Setor Energético.  
 
2.3.1.1.1 Estudos de inventário de bacias hidrográficas 
 

No âmbito dos trabalhos associados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foram 
desenvolvidas no ano 2009 atividades referentes aos estudos de inventário ou de revisão de estudos de 
inventário anteriormente efetuados das bacias hidrográficas dos 8 (oito) seguintes rios: 
a) Juruena (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).  

 
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 
supracitados, identificando-se as dificuldades que tiveram que ser superadas durante sua realização, bem 
como a situação contratual em 31/12/2009. 
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a) Estudo de inventário da bacia do Rio Juruena  
 

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

O 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 
inicial de conclusão em maio de 2008. 

 
Tal como ocorrido no ano de 2008, em 2009 novos incidentes com comunidades indígenas, desta 

feita com invasão e incêndio provocado por indígenas da etnia Enenawê-Nawê, e atrasos ou negativas de 
acesso a Terras Indígenas resultaram em necessidade de reprogramação dos trabalhos, conforme Aditivo 
de Prazo firmado em junho de 2009, que estendeu o prazo de execução para 30 de setembro de 2009 e de 
vigência para 30 de dezembro de 2009. 

 
Praticamente todos os trabalhos estavam finalizados em dezembro de 2009, restando apenas a 

apresentação da versão final da Avaliação Ambiental Integrada – AAI, reprogramada para o primeiro 
trimestre de 2010. 

 
O estudo de inventário da bacia do Rio Juruena alcançou a seguinte situação contratual em 

31/12/2009: 
 

Tabela 4 – Situação contratual do estudo de inventário da bacia do Rio Juruena 
Valor Contratado (R$) Realizado (R$)    % Execução Física (%) 

7.258.282,68 6.943.835,43 95,6 95,0 

 
 
b) Estudo de inventário da bacia do Rio Aripuanã 

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

Aripuanã, Branco do Aripuanã, Branco do Roosevelt, Canamã, Capitão Cardoso, Fortuna, Guariba, Juma, 
Madeirinha, Roosevelt e Tenente Marques. A área de drenagem da bacia é de 146.300 km2, com potência 
estimada em 2.980 MW.  

Em 2008, em consequência de atrasos motivados por dificuldades, entre outras, a de obtenção de 
autorizações de ingresso em Unidades de Conservação, as atividades foram postergadas, motivando a 
assinatura de Aditivo de Prazo em maio de 2008, estendendo o prazo de conclusão dos serviços para 
março de 2009 e a vigência do contrato para setembro de 2009. 

Em 2009 o andamento do estudo de inventário foi novamente prejudicado, desta feita pela 
dificuldade de acesso a propriedades privadas e obtenção de autorização para ingresso e trânsito em 
Unidades de Conservação. Até o final de 2009 ainda não havia sido concedida pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade –  ICMBio a renovação da autorização para ingresso e trânsito 
no PARNA Campos Amazônicos. Como consequência, novamente o contrato teve seu prazo dilatado 
com a assinatura, em julho de 2009, do 2º aditamento do contrato, com previsão de conclusão dos 
serviços prorrogada para dezembro de 2009 e vigência contratual prorrogada para 21 de março de 2010. 
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Em outubro de 2009, a EPE verificou a necessidade de revisão dos produtos desenvolvidos e em 
desenvolvimento pela Contratada, fato que implicou em novo atraso do cronograma dos estudos e indicou 
a necessidade de nova ampliação de prazo para a conclusão dos serviços.  

O estudo de inventário da bacia do Rio Aripuanã alcançou a seguinte situação contratual em 
31/12/2009: 
 

Tabela 5 – Situação contratual do estudo de inventário da bacia do Rio Aripuanã 
Valor Contratado (R$) Realizado (R$) %  Execução Física (%) 

5.125.394,00  2.818.966,70  55,0  66,7 

 
c) Estudo de inventário da bacia do Rio Sucunduri 

 
Esta bacia está situada no estado do Amazonas e abrange a área total de 26.360 km2, que 

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

 
Em 2008 condições climáticas desfavoráveis e demora na concessão de autorizações de ingresso 

em terras indígenas provocaram atrasos no desenvolvimento do estudo, levando à assinatura do primeiro 
aditivo de prazo, prorrogando a conclusão dos trabalhos para novembro de 2009 e a vigência do contrato 
estendida até 24 de fevereiro de 2010. 

 
Em 2009 novos atrasos foram verificados em razão das dificuldades na obtenção, junto à 

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas – SDS/AM e ao ICMBio, das 
autorizações para realização de serviços de campo em Unidades de Conservação sob jurisdição desses 
organismos, e, principalmente, pela necessidade de revisão do trabalho de cartografia apresentado pela  
contratada. Tais fatos implicaram em nova revisão do cronograma, sendo o prazo de execução dos 
serviços do inventário adiado para agosto de 2010, conforme estabelecido no Aditivo de Prazo nº 2. 

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

31/12/2009: 
 

Tabela 6 – Situação contratual do estudo de inventário da bacia do Rio Sucunduri 
Valor Contratado (R$) Realizado (R$) % Execução Física (%) 

1.918.000,00 1.019.413,16 53,0 66,7 

 
d) Estudo de inventário da bacia do Rio Trombetas  
 

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

 
 
 



 

25 
 

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

contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da Hydros Engenharia Ltda., com previsão 
de conclusão em maio de 2008.  

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

unidades de conservação e comunidades remanescentes de quilombos, até 2008 foram realizadas várias 
das atividades previstas. Porém, ao final do prazo contratual não houve acordo satisfatório com a Hydros 
para o estabelecimento de condições adequadas para a conclusão dos trabalhos, iniciando-se longa 
negociação concluída com a homologação de acordo judicial celebrado entre EPE e Hydros em 
18/02/2009. 

 
O acordo estabeleceu a entrega da documentação dos serviços realizados, que constavam de 

aerofotos da área dos estudos, dados dos serviços de campo, bases cartográficas, seções topobatimétricas  
e ortofotos. Este material foi enviado para verificação dos técnicos da EPE, revisados pela Hydros e 
aceitos no final de 2009. 

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

de 2009: 
 

Tabela 7 – Situação contratual do estudo de inventário da bacia do Rio Trombetas 
Valor Contratado (R$) Realizado (R$) % Execução Física (%) 

4.467.900,00 1.902.078,10 42,6 35,0 

 
Para continuação dos estudos deste inventário deverão ser contratados serviços para a 

complementação da etapa dos estudos preliminares e os estudos finais da bacia do rio Trombetas.   
 
e) Estudo de inventário da bacia do Rio Jarí  
 

Esta bacia concentra-se nos estados do Pará e Amapá, envolvendo os rios Jarí, Iratapuru e Ipitinga. 
A área de drenagem da bacia é de 57.676 km2, com potência estimada em 2.530 MW.  
 

O estudo teve início em abril de 2007, na vigência do Convênio MME n° 033/2005, com a 
contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da Hydros Engenharia Ltda., com previsão 
de conclusão em fevereiro de 2009. 

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

Conservação, e, posteriormente, às questões contratuais com a Hydros Engenharia Ltda, as atividades 
foram paralisadas e só foram retomadas após a assinatura de aditivo de prazo e valor em agosto de 2009 
pelo qual o prazo de execução dos serviços foi prorrogado para maio de 2010 e estendida a vigência do 
contrato para junho de 2010. 

Superadas as dificuldades, ao final de 2009 alcançou-se a seguinte situação: 

Tabela 8 – Situação contratual do estudo de inventário da bacia do Rio Jarí 
Valor Contratado (R$)(*) Realizado (R$) % Execução Física (%) 

2.737.469,76 1.188.337,19 45,0 50,0 

(*) Inclui aditivo de valor de R$ 102.488,72. 
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f) Estudo de inventário do Rio Branco 
 

Esta bacia concentra-se no estado de Roraima, envolvendo os rios Branco, Cotingo, Mucajaí e 
Uraricoera. A área de drenagem da bacia de 204.640 km2, com potência estimada em 4.000 MW.  

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

contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da Hydros Engenharia Ltda, com previsão 
de conclusão em agosto de 2008.  

 
Em 2008, o estudo foi interrompido pela falta de permissão de acesso e trânsito nas terras 

indígenas Yanomani e Raposa Serra do Sol e por ações judiciais movidas pela Hydros, tendo sido 
retomado após acordo judicial e a assinatura de aditivo de prazo e valor em julho de 2009, quando as 
atividades restantes foram reprogramadas para conclusão em março de 2010 e a vigência contratual 
estendida para junho de 2010. 

 
Cabe registrar que, devido à impossibilidade de obtenção de autorização para ingresso nas Terras 
Indígenas Yanomani e Raposa Serra do Sol, houve redução de escopo do contrato original, limitando-se 
àsub-bacia do rio Mucajaí e ao curso principal, o rio Branco, com correspondente redução do valor 
contratado em R$ 748.700,00 (setecentos e quarenta e oito mil e setecentos reais). 

 
Após a retomada, os estudos transcorreram dentro da normalidade, alcançando-se, em dezembro 

de 2009 a seguinte situação: 
 

Tabela 9 – Situação contratual do estudo de inventário da bacia do Rio Branco 
Valor Contratado (R$) (*) Realizado (R$) % Execução Física (%) 

3.639.997,00 2.098.404,50 57,6 60,0 

(*) Após redução do valor contratual 
 

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

Esta bacia concentra-se nos estados do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Pará, envolvendo os rios 
Araguaia, das Garças e das Mortes. A área de drenagem da bacia é de 385.060 km2, com potência 
estimada em 3.100 MW.  
 

Este estudo teve início em agosto de 2007, na vigência do Convênio MME n° 035/2005, com a 
contratação dos serviços de apoio especializado de engenharia da Engevix Engenharia S.A., com previsão 
de conclusão em junho de 2009. 

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

dos estudos, entre elas a verificação da necessidade de levantamentos cartográficos e estudos 
complementares, que demandaram ampliação do prazo previsto para a conclusão dos trabalhos. Em maio 
de 2009 o contrato teve seu prazo aditivado, ampliando o prazo de conclusão dos estudos para setembro 
do mesmo ano.  
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Em novembro de 2009, ainda dentro do prazo de vigência do contrato, foi constatado que 

imprecisões em parâmetros econômicos e energéticos considerados pela Contratada, exigiriam revisão de 
produtos já recebidos pela EPE e consequente postergação da data de conclusão dos serviços contratados 
para o primeiro semestre de 2010. 

 
O estudo de revisão do inventário da bacia do Rio Araguaia atingiu a seguinte situação contratual 

em 31/12/2009: 
 

Tabela 10 – Situação contratual do estudo de inventário da bacia do Rio Araguaia 
Valor Contratado (R$) Realizado (R$) % Execução Física (%) 

4.980.000,00 3.486.000,00 70,0 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 de aproximadamente 25.000 km2, com potencial estimado em 1290 MW. 

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

engenharia da CNEC Engenharia S/A. com previsão de conclusão em dezembro de 2009, e manteve-se 
em desenvolvimento em conformidade com o cronograma previsto, porém, o cronograma dos estudos foi 
comprometido pela indefinição da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL quanto ao tratamento 
adequado do aproveitamento São Jerônimo, finalmente esclarecido no mês de setembro de 2009. 

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

proceder à revisão do planejamento das atividades e readequação do cronograma de entrega dos trabalhos. 
Em consequência, indica-se a necessidade de extensão do prazo contratual, o que está em análise pela 
EPE. 

 
O estudo de revisão do inventário da bacia do Rio Tibagi atingiu a seguinte situação contratual em 

31/12/2009: 
 

Tabela 11 – Situação contratual do estudo de inventário da bacia do Rio Tibagi 
Valor Contratado (R$) Realizado (R$) % Execução Física (%) 

3.111.456,00 1.151.238,72 37,0 45,0 

 
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 2009 estudos de viabilidade referentes aos 4 (quatro) seguintes aproveitamentos 
hidrelétricos (AHE), no rio Teles Pires: 
 
a) Teles Pires (1.820 MW); 
b) Sinop (461 MW); 
c) São Manoel (746 MW) e  
d) Foz do Apiacás (230 MW),  
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Os estudos realizados, os quais correspondem a um potencial total de 3.200 MW, contemplaram 

análises de engenharia e ambiental. 
 
A seguir são descritas, de forma sucinta, as principais atividades efetuadas nos estudos 

supracitados, identificando-se as dificuldades que tiveram que ser superadas durante sua realização, bem 
como a situação contratual em 31/12/2009. 
 
a) Estudo de viabilidade do AHE Teles Pires 

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

tem potência instalada prevista de 1.820 MW e energia firme da ordem de 1.000 MW médios. Tem 
regime de operação a fio d´água, atingindo seu reservatório uma área preliminarmente estimada em 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.  

 
Para o desenvolvimento do estudo, dificuldades de naturezas diversas tiveram que ser superadas, 

ocasionando a necessidade de aditamento do prazo contratual, assinado em 23 de dezembro de 2008, 
passando a data estimada de conclusão para 28 de fevereiro de 2010.  

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

surgiram, gerando a necessidade da execução de serviços não previstos no contrato, caracterizando um 
aumento de escopo. Dentre elas destacam-se: 

 
� Determinação pela Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, de inclusão no projeto da 

usina de mecanismo de transposição de nível (Eclusa) de forma a tornar o trecho navegável. 
� Aumento de atividades para atendimento ao Termo de Referência emitido pelo IBAMA em 

janeiro de 2009. 
� Mobilização da equipe técnica especializada do Consórcio Leme/Concremat, em conformidade 

com as necessidades previstas para conclusão dos serviços. 
  
Em 02 de junho de 2009 os estudos de viabilidade (engenharia) foram concluídos e protocolados 

na ANEEL, tendo recebido Aceite em 20/10/2009, por meio do Despacho Aneel nº 3953/09. 
 
Com base nos motivos expostos, em 22 de outubro de 2009 foi assinado o segundo aditivo 

contratual, considerando um aumento em valor de R$ 3.215.582,99, privilegiando a preservação da 
qualidade dos estudos finais. 

 
Superadas as dificuldades e com a conclusão dos estudos ambientais (EIA/RIMA) sendo prevista 

para ocorrer em abril/2010, dentro do prazo de vigência previsto no aditivo 1 (29/04/2010), ao final de 
2009, o estudo de viabilidade do AHE Teles Pires apresentou a seguinte situação: 
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Tabela 12 – Situação contratual do estudo de viabilidade do AHE Teles Pires 

Valor Contratado incluindo o Aditivo 2 (R$) Realizado (R$) % 
Execução Física 

(%) 
Contratado 
Aditivo 2 

6.426.854,04 
3.215.582,99 

5.101.315,38 
2.364.466,30 

79,37 
73,53 

80,0 

 
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 400 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. O estudo teve prosseguimento em 2009, encontrando-se na etapa dos estudos finais de engenharia e 
ambientais.  
 

Destaca-se que, para o desenvolvimento final dos estudos, foram identificadas duas ocorrências 
que implicaram na necessidade de prorrogar o contrato, que são:  

 
• Exigência pela Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL de inclusão no projeto da 

Usina Hidrelétrica de mecanismo de transposição de nível (eclusa), de forma a tornar o 
trecho navegável. 

• Identificação pela ANEEL de diferenças de cartografia. 
 
Foi feito um aditivo ao contrato de prazo, para ajustar o cronograma de execução deste projeto, 

privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais, e aditivo de valor, de R$ 36.469,60, para 
remunerar a Themag pelo desenvolvimento do projeto de eclusa. Em razão dos ajustes acordados, a 
conclusão dos estudos está prevista para ocorrer em março/2010. 
 

O estudo de viabilidade do AHE Sinop apresentou a seguinte situação contratual em 31/12/2009: 
 

Tabela 13 – Situação contratual do estudo de viabilidade do AHE Sinop 
Valor Contratado (R$) Realizado (R$) % Execução Física (%) 

4.006.340,52 3.076.649,97 76,8% 85,0 

 
c) Estudo de viabilidade do AHE São Manuel 
 

Este aproveitamento hidrelétrico, situado no rio Teles Pires, nos estados do Mato Grosso e Pará, 
tem potência instalada prevista de 746 MW e energia firme de 410 MW médios. Tem regime de operação 
a fio d´água, atingindo seu reservatório uma área preliminarmente estimada em 70 km2.  
 

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.   
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Para o desenvolvimento do estudo, dificuldades de naturezas diversas tiveram que ser superadas, 

ocasionando a necessidade de aditamento do prazo contratual, assinado em 23 de dezembro de 2008, 
passando a data estimada de conclusão para 30 de outubro de 2009.  

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

surgiram, gerando a necessidade da execução de serviços não previstos no contrato, caracterizando um 
aumento de escopo. Dentre elas destacam-se: 

 
� Determinação pela Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, de inclusão no projeto da 

usina de mecanismo de transposição de nível (Eclusa) de forma a tornar o trecho navegável. 
� Aumento de atividades para atendimento ao Termo de Referência emitido pelo IBAMA em 25 de 

julho de 2008, cuja versão final foi emitida em 27 de novembro de 2008. 
� Mobilização da equipe técnica especializada do Consórcio Leme/Concremat, em conformidade 

com as necessidades previstas para conclusão dos serviços. 
  

Com base nos motivos expostos, em 22 de outubro de 2009 foi assinado o segundo aditivo 
contratual, considerando um aumento em valor de R$ 2.128.286,18 e de prazo, passando a data prevista 
de vigência do contrato para 29 de dezembro de 2009, privilegiando a preservação da qualidade dos 
estudos finais.  

 
Os estudos de engenharia foram concluídos e Protocolados na ANEEL em 18/12/2009. Em razão 

de ajustes acordados e atendimento a comentários e sugestões apresentadas pela EPE, a conclusão dos 
estudos ambientais está prevista para ocorrer em fevereiro/2010. 

 
O estudo de viabilidade do AHE São Manoel apresentou a seguinte situação contratual em 

31/12/2009: 
 
Tabela 14 – Situação contratual do estudo de viabilidade do AHE São Manoel 

Valor Contratado incluindo o Aditivo 2 (R$) Realizado (R$) % Execução Física (%) 

Contratado 
Aditivo 2 

4.241.484,05 
2.128.286,18 

3.366.678,00 
2.128.286,18 

79,4 
100,0 

95,0 

 
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 230 MW e energia firme da ordem de 100 MW médios. Tem regime de operação a 
fio d´água, atingindo seu reservatório uma área de 79 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.  

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

cartografia, na região do rio Teles Pires.  Este fato implicou na necessidade de prorrogar o contrato, para 
uma análise geral do estudo de cartografia para identificar ocorrência de não conformidades nestes 
estudos. Foi feito um aditivo de prazo ao contrato, para ajustar o cronograma de execução deste projeto, 
privilegiando a preservação da qualidade dos estudos finais.  
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Após a superação das dificuldades, a conclusão dos estudos ficou prevista para ocorrer em 

fevereiro de 2010. 
 
O estudo de viabilidade do AHE Foz do Apiacás apresentou a seguinte situação contratual em 

31/12/2009: 
 
Tabela 15 – Situação contratual do estudo de viabilidade do AHE Foz do Apiacás 
Valor Contratado (R$) Realizado (R$) % Execução Física (%) 

3.467.984,20 2.774.387,36 80,0 90,0 

 
 
2.3.1.2 Ação 6907 – Planejamento do Setor Elétrico 
 

Tabela 16 – Dados gerais da ação 
Tipo da Ação Atividade 
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. 
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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. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Não se aplica à EPE (SPE/MME)  
 

Coordenador nacional da 
ação  

Não se aplica à EPE (MME – Adriano Jeronimo da Silva)  
 

Unidades executoras Não se aplica à EPE  

 
Principais estudos desenvolvidos e resultados alcançados: 
 
A ação envolveu recursos de R$ 14.260.961,00, cuja realização alcançou o montante de R$ 8.714.952,27 
(valor liquidado), correspondente a 61% do previsto.  
 

A seguir são descritos os principais estudos desenvolvidos pela EPE no âmbito da Ação 6907 – 
Planejamento do Setor Elétrico no exercício de 2009 e respectivos resultados alcançados: 
a) Balanço Energético Nacional 2009 – Ano base 2008; 
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 2009 – Ano base 2008 
 

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. 



 

33 
 

 
 
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 2009, 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 2.300 destinatários.  

 
A partir de 2009, a edição do BEN passou a ser bilíngue (português/inglês), única alteração em 

relação ao padrão gráfico adotado em 2008, reduzindo-se o custo da publicação sem redução da qualidade 
do trabalho. Essa alteração permitiu também reduzir o número de destinatários, vários dos quais recebiam 
tanto a publicação em português quanto em inglês em razão de seus contatos no exterior. 

 
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. 

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

de acordos de Cooperação Técnica e de Intercâmbio de Informações, a órgãos estaduais responsáveis pela 
elaboração de balanços energéticos estaduais, entre eles Alagoas, Espírito Santo, Sergipe e Bahia, já em 
andamento, e Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São 
Paulo em fase de elaboração. 

 
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 socioambiental 
sustentáveis. 

Em 2009 foi elaborado pela EPE o Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2019, que 
motivado pela necessidade de inovação e de acolher as contribuições apresentadas, principalmente nos 
eventos das Consultas Públicas do plano anterior, a EPE desenvolveu e implantou o Sistema de 
Informações Socioambientais - SISA, onde os agentes prestam informações sobre as características 
técnicas e as interferências socioambientais dos projetos, além do andamento dos Estudos de Impacto 
Ambiental e de Viabilidade dos empreendimentos. A metodologia de avaliação dos projetos hidrelétricos 
e de transmissão foi aprimorada tendo sido desenvolvidos indicadores de sustentabilidade, incorporando, 
além da análise dos impactos negativos, os potencias benefícios dos empreendimentos. 

O PDE será disponibilizado para consulta publica nas páginas do MME e da EPE na internet no 
primeiro quadrimestre de 2010, visando receber contribuições da sociedade de modo a possibilitar sua 
publicação no primeiro semestre do mesmo ano. 

Os estudos que subsidiaram o PDE 2019 foram desenvolvidos pela EPE durante os anos de 2008 e 
de 2009, 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. 
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2.3.1.2.3. Plano Nacional de Energia  
 

No ano de 2009, procedeu-se inicialmente à revisão das projeções demográficas (população total, 
grau de urbanização e número de domicílios), tomando como base as novas estimativas feitas pelo IBGE 
ao fim de 2008, e cujos resultados estão consubstanciados na Nota Técnica nº NT DEA-03/09 “Premissas 
Sociodemográficas de Longo Prazo”. 

 
Em termos de modelos de projeção econômica, destaca-se o estudo de regionalização das 

projeções econômicas, com desagregação de setores selecionados, cujos resultados, no entanto, ainda 
carecem de mais análises para completa integração com os modelos de projeção macroeconômica e 
setorial. 

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

o consumo de energia na indústria brasileira de ferro-ligas, segmento com grande impacto sobre a 
demanda de eletricidade no país. Na indústria destaca-se, ainda, o estudo de indicadores de consumo 
energético na indústria brasileira de celulose e papel, iniciado em dezembro/2009. 

 
No setor energético brasileiro, destacam-se os estudos relativos a centros de transformação 

(UPGN´s, coquerias e destilarias), também iniciados em 2009, com o objetivo de aprofundar o 
conhecimento sobre os fluxos energéticos presentes nestas unidades. 

 
Pelo lado da oferta, em 2009 as atividades concentraram-se no aperfeiçoamento da metodologia 

geral dos estudos de planejamento da oferta de energia a longo prazo, no estabelecimento das necessárias 
premissas básicas e no desenvolvimento de extensões das ferramentas computacionais e modelos 
matemáticos utilizados. 

 
Para elaborar cenários ou planos tentativos de expansão da capacidade agregada de geração e de 

transmissão de energia elétrica entre subsistemas, capaz de assegurar um atendimento econômico e 
sustentável da demanda de energia e potência no horizonte 2035, foi desenvolvido o modelo de 
Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico (PLANEL), utilizando-se uma plataforma AIMMS-
CPLEX acoplada a um banco de dados ACCESS-EXCEL. 

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

fontes primárias até seu uso final, assim como efetuar a projeção da Matriz Energética Nacional no 
horizonte 2035, foram realizados diversos aperfeiçoamentos no tradicional modelo MESSAGE, incluindo 
revisão das cadeias energéticas, calculo de novos indicadores (emissões de CO2, etc.) e desenvolvimento 
de novas interfaces de entrada/saída para possibilitar as interações entre o modelo MESSAGE e os 
modelos PLANEL, PLANDEPE (expansão da capacidade de refino) e MEN (matriz energética nacional). 

 
Um grande esforço foi dedicado ainda ao aprimoramento da qualidade da base de dados 

disponível para a realização dos estudos de longo prazo. Nesse sentido, foi iniciado também o 
desenvolvimento de uma Base de Dados Georeferenciada (BDG) que possibilita a elaboração em ArcGIS 
de mapas do Brasil contendo informações relativas à demanda e oferta de energia elétrica, petróleo e gás 
natural, tais como, dados de grandes consumidores, consumo por classe e por região, usinas hidrelétricas, 
termelétricas e eólicas, redes de transporte de energia elétrica, petróleo e gás e outros. 
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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: Leilão A-
3, para entrega de energia em 3 anos (2012), realizado em 27/08/2009; Leilão A-1, para entrega de 
energia a partir de janeiro de 2010, realizado em 30/11/2009; Leilão de energia de reserva, para a 
contratação de energia proveniente de fonte eólica, realizado em 14/12/2009; bem como foram analisados 
todos os projetos cadastrados para  Leilão A-5,  que acabou não sendo realizado. As atividades realizadas 
compreendem: o cadastramento dos empreendimentos, a habilitação técnica dos empreendimentos de 
geração de energia elétrica, e o estabelecimento de parâmetros para o edital da licitação. 

A tabela a seguir sintetiza os dados relativos aos leilões realizados em 2009. 

LEILÕES DE ENERGIA NOVA 

Tabela 17 – Leilões de Energia Nova 2009 

LEILÃO 

PROJETOS 
CADASTRADOS 

PROJETOS 
HABILITADOS 

CONTRADADOS NO LEILÃO PREÇO MÉDIO 
CONTRATADO 

PELAS 
DISTRIBUIDOR

AS (R$/MWh) 
QTD. 

MW 
instalado QTD. 

MW 
habilitado QTD. 

MW 
instalado 

Lotes 
Negociados 

(MW médio) 

A-1 16 1.983,2 13 1.619,8 1 75,0 1 83,14 

A-3 119 14.336,7 25 2.347,6 1 44,7 10 146,63 

A-5 82 19.109,0 33 6.426,9 Leilão não realizado 

RESERVA 442 13.314,9 338 9.950,3 71 1.805,7 753 148,39 

TOTAL 659 48.743,8 409 20.344,6 73 1.925,4 764   

 
Vale destacar que no ano 2009 houve um grande esforço objetivando o desenvolvimento e 

homologação do sistema computacional de Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia 
- AEGE, permitindo o registro on-line das informações pelos agentes que pretendam se candidatar ao 
processo licitatório. 

 
A habilitação técnica, no caso das Usinas Hidrelétricas, compreende a análise técnica dos estudos 

de viabilidade dos projetos dos empreendedores, incluindo estudos de otimização do arranjo geral da 
usina e do orçamento, visando à redução dos custos de investimento estimados que levem a Preços de 
Referência compatíveis com a modicidade tarifária. 

 
Este trabalho foi realizado para o leilão da UHE Belo Monte, que será realizado em 2010 e para o 

Leilão A-5, onde foram estudadas as UHE Ribeiro Gonçalves, Catelhano, Uruçui, Cachoeira, Estreito e 
Garibaldi. 

 
No processo da habilitação técnica são avaliados os projetos de geração, sua conexão elétrica à 

rede de transmissão, sendo também elaborados pareceres socioambientais. 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. 
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No que se refere ao leilão da UHE Belo Monte, localizado no rio Xingu, Estado do Pará, destaca-

se o estudo de otimização, desenvolvido pela equipe técnica da EPE, referente ao estudo de viabilidade 
originalmente elaborado pelos Desenvolvedores, contribuindo significativamente para a modicidade 
tarifária. As sugestões de engenharia propostas pela EPE foram levadas à auditoria do TCU.  

 
2.3.1.2.5. Estudos de Suporte aos Leilões de Expansão da Transmissão de Energia Elétrica  
 

Foram desenvolvidos estudos e atividades, a seguir descritos, destinados a subsidiar os leilões de 
instalações de transmissão: 

 
a) - 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. 

 
b) - 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 de pareceres 
técnicos relativos a estudos desenvolvidos por terceiros. Nesses relatórios ou pareceres é incluída 
a análise socioambiental dos empreendimentos, que visa comparar os aspectos socioambientais 
das alternativas de transmissão em estudo, de maneira integrada aos demais aspectos técnicos, 
ficando demonstrado que estes aspectos não restringem nem oneram significativamente as suas 
implantações, subsidiando a definição da melhor alternativa de corredor de passagem. 

 
c) - 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. 

 
d) - 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. 
 
A análise dos aspectos ambientais do corredor deve permitir a identificação dos pontos de 

destaque, sob a ótica socioeconômica e ambiental, que possam aportar maior complexidade para a 
implantação da linha de transmissão, refletindo-se em maiores custos ambientais e maiores prazos no 
processo de licenciamento do empreendimento. Observa-se que esta avaliação servirá de subsídio aos 
estudos necessários ao futuro licenciamento ambiental. 
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Como destaque dentre os estudos desenvolvidos pela EPE em 2009, cita-se o início do estudo da 

transmissão necessária ao escoamento da energia da usina Belo Monte (Relatórios R1) e expansão das 
interligações N-NE, N- SE/CO e NE-SE. Este estudo terá continuidade em 2010, sendo contempladas 
alternativas tecnológicas em corrente alternada nos níveis de tensão de 500, 750 e 1.000 kV, em corrente 
contínua nos níveis + 600 e 800 kV, além da alternativa de transmissão em meia onda. 

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

geração (ICGs), os quais subsidiaram o leilão de energia de reserva, a partir de fontes eólicas. Para a 
integração dessas fontes de energia eólica ao Sistema Interligado Nacional, será realizado no segundo 
semestre de 2010 o leilão de expansão da Rede Básica dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e 
Bahia., juntamente com a licitação das ICGs. 

 
Foram realizadas em 2009 as seguintes licitações de outorgas de concessão: 
 

a) Leilão 001/2009, em 08/05/2009, com cerca de 1994 km de linhas de transmissão em 230 kV, 464 
km em 500 kV (total 2458 km) e 9 subestações em 500, 440 e 230 kV (total 4540 MVA) em 
diversos estados. 
 

b) Leilão 005/2009, em 27/11/2009, com cerca de 470 km de linhas de transmissão em 230 kV, 170 
km em 345 kV e 450 km em 500 kV (total 1079 km) e 8 subestações em 500, 345 e 230kV (total 
9410 MVA) em diversos estados. 

 
2.3.1.2.6. Monitoramento, Acompanhamento e Análise do Mercado de Energia 

Como parte do acompanhamento do mercado de energia elétrica a COPAM – Comissão 
Permanente de Análise e Acompanhamento do Mercado, instituída e coordenada pela EPE, realizou nos 
meses de abril, agosto e novembro, reuniões com os agentes do mercado das regiões Sul, Norte/Nordeste, 
Sudeste/Centro Oeste e Sistemas Isolados. Os estudos de monitoramento acompanhamento e análise da 
demanda de energia são consolidados em documentos disponibilizados ao público na página da EPE na 
internet: www.epe.gov.br  

 
• Resenhas mensais do acompanhamento do mercado de energia elétrica: 

 
Editadas regularmente, as resenhas tem como objetivo apresentar as estatísticas e a análise da 

evolução mensal do mercado de energia elétrica nacional e regional, bem como de indicadores desse 
mercado, tais como consumo médio e número de consumidores. Objetiva-se a apresentação do mercado 
de energia elétrica desagregado em subsistemas elétricos, regiões geográficas e Brasil, segundo os seus 
principais segmentos de consumo. Analisa-se, também, o comportamento de alguns indicadores 
econômicos que afetam o nível do consumo de energia elétrica, principalmente a produção industrial.  

 
•  Boletim de Conjuntura Energética 

 
O boletim apresenta as estatísticas e a análise da evolução trimestral dos principais energéticos em 

uso do país vis-à-vis o desempenho da economia, contemplando produção, consumo, exportação, 
importação, preços e tarifas, entre outras informações. Analisa-se o comportamento de indicadores 
econômicos nacionais e internacionais (como, por exemplo, PIB, produção industrial, emprego e 
rendimento, comércio e serviços, agropecuária, comércio exterior, preços de commodities) e a sua relação 
com a evolução dos energéticos. No ano de 2009 foram produzidos três boletins. 
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•  Revisões quadrimestrais da demanda de energia elétrica: 
 

Os estudos realizados em conjunto com o ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico tem 
como objetivo a revisão das projeções do mercado de energia elétrica e da carga de energia e de demanda 
do sistema elétrico interligado nacional, discriminadas por subsistemas elétricos, que servem de base para 
o planejamento da operação energética. 

 
As revisões dos valores de mercado são baseadas nos estudos de conjuntura econômica e de 

revisão de cenários e, ainda, nas análises de mercado realizadas no âmbito da COPAM, da qual 
participam os diversos agentes setoriais de energia elétrica. Os resultados são utilizados nos estudos do 
ONS que se destinam ao planejamento da operação energética do sistema, tendo rebatimento na formação 
dos preços de energia no curto prazo, constituindo, portanto, informação fundamental no arranjo 
institucional do setor elétrico. Ordinariamente são realizadas duas revisões ao longo do ano, uma no 
primeiro e outra no segundo quadrimestre, salvo a necessidade de realização de uma revisão 
extraordinária motivada por fatores relevantes que tenham alterado significativamente a trajetória do 
mercado. 
 
2.3.1.2.7. Estudos Específicos do Planejamento da Expansão da Geração e da Transmissão de 
Energia Elétrica 

 
Os estudos mais recentes relativos ao PDE indicaram a necessidade de entrada em operação, no 

horizonte de dez anos, de diversos aproveitamentos de grande porte na região amazônica, destacando-se 
os correspondentes às seguintes localidades: 

 
a) 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, iniciada a partir de 2015.   
b) Bacia do rio Teles Pires, onde se caracteriza um potencial hidrelétrico de cerca de 3.700 MW 

distribuídos em seis usinas, com entrada a partir de 2015.   
c) Bacia do rio Tapajós, destaca-se a usina São Luiz dos Tapajós com potencial hidrelétrico de cerca 

de 6.000 MW, com entrada a partir de 2016. 
d) Bacia do rio Tocantins, a usina Marabá se destaca com cerca de 2.200 MW, com entrada 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 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 eletroenergético, 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.  
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Foram realizados, ainda, estudos específicos do sistema de transmissão, tais como: 

e) Estudos sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão  
f) Pareceres sobre estudos de acesso à Rede Básica por novos agentes 
g) Estudos sobre as interligações regionais e limites de intercâmbio 
h) Estudos de curto-circuito.  

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

 
� Projeção da demanda de energia elétrica no SIN – PEN 2010: 

 
• O documento, elaborado em conjunto com o ONS, descreve as projeções de 
demanda de energia elétrica período 2010-2014 com base nas projeções econômicas, 
demográficas, setoriais e de autoprodução. São apresentadas também as projeções do 
consumo discriminadas pelos principais agregados (residencial, industrial, comercial e 
outros) e subsistemas elétricos do SIN e da carga por subsistema elétrico. Tais projeções 
são utilizadas no Plano Anual da Operação Energética (PEN 2010) do ONS.  

 
� Análise e projeção da Demanda de Energia Elétrica no Sistema Manaus: 

 
• O documento teve como objetivo caracterizar o mercado de energia elétrica do 
Sistema Manaus, possibilitando compreender sua dinâmica atual, apresentar sua evolução e 
servir de subsídio para os estudos da sua interligação ao SIN. Apresenta as projeções de 
mercado e da carga de energia e de demanda para o período 2010-2011. 

 
� Suporte a trabalhos da Comissão Interministerial do Pré-Sal: 

 
•   Complementação dos estudos que subsidiaram a Comissão Interministerial criada 
pelo Decreto Presidencial, de 17 de julho de 2008, 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; e 
o Grupo de Trabalho criado em fevereiro de 2008, composto por representantes da 
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do MME e da Empresa de 
Pesquisa Energética - EPE, para elaborar propostas de adequação do novo marco legal para 
o setor de petróleo e gás natural;  

•  Estudos de Detalhamento das Propostas Alternativas para o Marco Regulatório do 
Pré-Sal; 

•  Estudos de Aprofundamento sobre Sistemas Regulatórios de E&P e Experiência 
Internacional (inclusive regulação internacional para contabilização de reservas e formas 
de outorga). 

 
�    Estudos para subsidio ao MME/SPG na elaboração do Decreto para regulamentação da 

Lei 11.909, de 04 de março de 2009 (Gás Natural), e  para o Plano de Expansão da Malha 
de Transporte de Gás Natural – PEMAT. 
 

�    Estudo sobre jazidas inativas disponíveis em áreas da União. 
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�    Elaboração de Nota Técnica “Estudos para a licitação da expansão da geração: Projeção 
dos Preços dos Combustíveis para Determinação do CVU das Termelétricas para Cálculo 
da Garantia Física e dos Custos Variáveis da Geração Termelétrica”. 
 

�    Estudos sobre preços de petróleo e derivados: 
 
• Levantamento e consolidação de projeções de preço de petróleo por   instituições 
internacionais; 

• Acompanhamento de mercado e atualização dos modelos de projeção de preços 
internacionais de petróleo e derivados de petróleo; 

• Estimativas de precificação de petróleos nacionais por diferentes metodologias 
(Preço de Referência ANP, Valoração “FOB Netback” e Mercado de Recorrência); 

• Avaliações de tendências de prêmio/desconto nos preços internacionais de  
derivados em relação ao petróleo Brent e nos preços nacionais em relação aos preços 
internacionais de derivados; 

• Projeção de preços internacionais de Diesel 10 ppm e 50 ppm ARA (Amsterdam-
Rotterdam-Antwerp) a partir do prêmio de qualidade sobre o preço internacional do diesel 
No 2 / 500 ppm; 

 
� Elaboração de base de dados regionais de formação de preços de combustíveis 

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

� Estudos sobre o Potencial de Exportação de Derivados pelo Brasil: 
 
• Avaliação do market-share de países exportadores de gasolina, diesel, QAV, óleo 
combustível e outros; 

• Avaliação do potencial de colocação da gasolina brasileira no mercado 
internacional: Potencial dos mercados Norte-Americano/Antilhas Holandesas e Nigeriano. 

 
� Estudos sobre demanda de petróleo e derivados de petróleo: 

 
• Revalidação do modelo de projeção de demanda mundial de petróleo; 

• Revalidação do modelo econométrico de projeção de demanda de QAV; 

• Revalidação do modelo de projeção de diesel e sua adaptação para uma abordagem 
setorial; 

• Levantamento de informações e desenvolvimento de base de dados sobre o 
transporte de carga e de passageiro por modal; 

• Avaliação e desenvolvimento de metodologias de projeção de demanda de 
transporte de carga e coletivo de passageiro, bem como de integração dos segmentos de 
transporte de passageiros (individual e coletivo); 

• Desenvolvimento de simulador de demanda agregada de derivados no longo prazo. 
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�  Estudos sobre refino: 
 
• Aperfeiçoamento da estruturação e do equacionamento do PLANDEPE (Modelo de 
Planejamento do Abastecimento de Derivados de Petróleo); 

• Elaboração de um banco de dados de avaliação de petróleos (Banco de Dados de 
Avaliação de Petróleos-BANDAP), com aplicativo de cálculo de rendimentos e qualidade 
(densidade, teor de enxofre, octanagem e índice de cetano) por cortes; 

• Elaboração de um modelo regionalizado de refino de longo prazo (Modelo  
 PLANDEPE-LP), para uso no próximo PNE; 

• Atualização da base de dados de capacidade de refino mundial (destilação, 
conversão e tratamento); 

• Elaboração de estudo sobre panorama e perspectivas mundiais da evolução das 
especificações de gasolina, diesel e bunker; 

• Elaboração de estudo sobre a correlação entre qualidades de petróleos (curvas de 
PEV, densidade, teor de enxofre, octanagem e índice de cetano); 

• Levantamento de informações sobre GTL (Gas-To-Liquids) para fins de subsídios 
aos estudos de oferta de derivados; 

• Elaboração de estudo sobre “Implicações dos excedentes de gasolina no esquema 
de refino nacional”; 

•  Elaboração de estudo sobre “As perspectivas de exportação de petróleo 
brasileiro para os próximos anos”. 

 
� Estudos sobre logística: 

 
• Redefinição dos arcos de transporte do PLANPEDE, visando os estudos de longo 
prazo, para uso no próximo PNE; 

• Desenvolvimento de sistemática de análise da previsão de produção de GLP, vis-à-
vis à projeção de demanda do produto; 

• Ampliação da base de dados geo-referenciada de instalações de logística, visando 
ao mapeamento em ArcGis. 
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2.3.2 – Programa 0750 - Apoio Administrativo 
 

Tabela 18 – Dados Gerais do programa 
Tipo de Programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 
Objetivo Geral   

Objetivo Específico  Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a 
implementação e gestão de seus programas finalísticos. 

Gerente do Programa Não se aplica à EPE  
Responsável Pelo Programa 
no âmbito da UJ  

Superintendência de Recursos Logísticos 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados para avaliação do 
programa  

Não se aplica à EPE  

Público Alvo (beneficiários)  Governo  

 
2.3.2.1 Ação 2003 - Ações de Informática 
 

Tabela 19 – Dados gerais da ação 2003 - Ações de Informática 
Tipo da Ação Atividade 
Finalidade  Proporcionar recursos relacionados à área de informática que 

contribuam para manutenção e aperfeiçoamento das atividades 
desenvolvidas pela Administração Pública Federal. 

Descrição  Despesas relacionadas com informática, como apoio ao 
desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de 
atendimento e manutenção na área de informática; desenvolvimento de 
aplicações na área de informática; manutenção de equipamentos de 
informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de 
informática (consultoria, infra-estrutura e serviços); locação e aquisição 
de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na 
área de informática e softwares. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Coordenador nacional da 
ação  

Superintendência de Recursos Logísticos 

Unidades executoras Superintendência de Recursos Logísticos 

 
2.3.2.2 Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 
Dependentes 

Tabela 20 – Dados gerais da ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 
Dependentes 

Tipo da Ação Atividade 
Finalidade  Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e 

pensionistas, condições para manutenção da saúde física e mental. 

Descrição  Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e 
odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, 
dependentes e pensionistas. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Coordenador nacional da 
ação  

Superintendência de Recursos Logísticos 

Unidades executoras Superintendência de Recursos Logísticos 
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2.3.2.3 Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 
 

Tabela 21 – Dados gerais da ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e 
Empregados 

Tipo da Ação Atividade 
Finalidade  Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições 

adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do 
Decreto 977, de 10/11/93. 

Descrição  Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no 
contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados 
que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 
977/93. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Empresa de Pesquisa Energética 

Coordenador nacional da 
ação  

Superintendência de Recursos Logísticos 

Unidades executoras Superintendência de Recursos Logísticos 
 
 
2.3.2.4 Ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 
 

Tabela 22 – Dados gerais da ação 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 
Tipo da Ação Atividade 
Finalidade  Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de 

natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das 
despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal 
ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da 
Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem 
como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas 
públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos 
fiscal e da seguridades social, nos deslocamentos de suas residências 
para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n° 
7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto 
de 2001. 

Descrição  Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza 
jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas 
realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou 
interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da 
Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos 
deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-
versa. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Coordenador nacional da 
ação  

Superintendência de Recursos Logísticos 

Unidades executoras Superintendência de Recursos Logísticos 
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2.3.2.5 Ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 

Tabela 23 – Dados gerais da ação 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados 
Tipo da Ação Atividade 
Finalidade  Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na 

proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou 
entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição 
de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. 

Descrição  Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-
alimentação aos servidores e empregados, ativos, de acordo com a Lei 
nº 9.527/97, ou mediante requisição de vale ou ticket-alimentação ou 
refeição ou, ainda, por meio de manutenção de refeitório. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Coordenador nacional da 
ação  

Superintendência de Recursos Logísticos 

Unidades executoras Superintendência de Recursos Logísticos 

 
2.3.2.6 Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 
Requalificação 

Tabela 24 – Dados gerais da ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 
Qualificação e Requalificação 

Tipo da Ação Atividade 
Finalidade  Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à 

melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de 
satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento 
profissional. 

Descrição  Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, 
tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos 
servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em 
cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à 
capacitação de pessoal. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Coordenador nacional da 
ação  

Superintendência de Recursos Logísticos 

Unidades executoras Superintendência de Recursos Logísticos 

 
2.3.2.7 Ação 0110 - Contribuição à Previdência Privada 

Tabela 25 – Dados gerais da ação 0110 - Contribuição à Previdência Privada 
Tipo da Ação Operações Especiais 
Finalidade  Assegurar que as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta 
ou indiretamente pela União possam contribuir como patrocinadoras às 
entidades fechadas de previdência privada nos termos da Lei 8.020/90 e 
alterações 

Descrição  Pagamento da participação da patrocinadora (contribuição) conforme 
plano de custeio (custos do plano de benefícios), de acordo com o 
Decreto 606/92 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Coordenador nacional da 
ação  

Superintendência de Recursos Logísticos 

Unidades executoras Superintendência de Recursos Logísticos 
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2.4 Desempenho Operacional 

 
Durante os 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, em 2008 e 2009 os 
esforços estiveram voltados para a adequada ambientação operacional, treinamento da equipe, e a 
estruturação de rotinas e procedimentos aderentes ao novo ambiente. 
 

  No exercício anterior (2008) 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. 

Em 2009 a EPE concentrou novos esforços, porém ainda não desenvolveu metodologia de 
avaliação de desempenho institucional por meio de indicadores. É importante destacar que 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 implantação da sistemática de planejamento demanda longo prazo de discussões internas e, 
como fruto dessas discussões, em 2009 houve a formatação de uma proposta preliminar de Planejamento 
Estratégico, como projeto piloto no âmbito da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis a 
qual deverá ser Avaliada pelo Grupo de Trabalho e apresentada à Diretoria para análise da pertinência da 
implementação do modelo nas demais Diretorias, e na EPE como um todo.  

 
Não obstante, reputamos que o adequado desempenho operacional da EPE está refletido nas ações 

executadas 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 à EPE em fóruns nacionais e internacionais. 
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2.4.1 Programação Orçamentária 

Identificação da Unidade Orçamentária (UO) responsável pela programação das UJ 

Tabela 26 – Denominação da Unidade Orçamentária 
Denominação das Unidades Orçamentárias Có             código da UO C              código SIAFI da UGO 

Empresa de Pesquisa Energética 32314 325001 

 
2.4.1.1 Programação das Despesas Correntes 

Tabela 27 – Programação de Despesas Correntes 

Origem dos Créditos Orçamentários 

1 – Pessoal e Encargos 
Sociais 

2 – Juros e Encargos 
da Dívida 

3- Outras Despesas 
Correntes 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO  25.023.107  43.226.149       31.112.215  71.782.014 

PLOA 25.023.107  43.226.149       31.112.215  71.782.014 

LOA  25.023.107  43.226.149      31.112.215  61.179.660 

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares  3.743.496  1.400.000      6.305.198  69.971  

Especiais 
Abertos             

Reabertos             

Extraordinários 
Abertos             

Reabertos             

Créditos Cancelados          -59.592  -1.764.971 

Outras Operações             

Total 28.766.603 44.626.149     37.357.821 59.484.660 

 
2.4.1.2 Programação das Despesas de Capital 

Tabela 28 – Programação de Despesas de Capital 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 
6- Outras Despesas de 

Capital 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO   2.130.751  2.800.000         

PLOA  2.130.751  2.800.000         
LOA  2.130.751  2.800.000         

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares  443.854           

Especiais 
Abertos             
Reabertos             

Extraordinários 
Abertos             
Reabertos             

Créditos Cancelados             

Outras Operações             

Total  2.574.605  2.800.000         
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2.4.1.3 Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência 
 
Tabela 29 – Quadro Resumo da 
Programação das Despesas e 
Reserva de ContingênciaOrigem 
dos Créditos Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 
9 – Reserva de 
Contingência 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 56.135.322 115.008.163 2.130.751  2.800.000     

PLOA 56.135.322 115.008.163 2.130.751 2.800.000     

LOA 56.135.322 104.405.809 2.130.751 2.800.000    10.188.782 

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares 10.048.694 1.469.971 443.854 
     

Especiais 
Abertos 

       

Reabertos 
       

Extraordinários 
Abertos 

       

Reabertos 
       

Créditos Cancelados -59.592 -1.764.971       

Outras Operações        

Total 66.124.424 
 

104.110.809 
 

2.800.000 
 

10.188.782 

 
 
2.4.1.4 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 
 

Tabela 30 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 
Despesas Correntes 

Natureza da 
Movimentação de 

Crédito 

UG concedente 
ou recebedora 

Classificação da 
ação 

1 – Pessoal e 
Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Interna 
Concedidos ----- ----- ----- ----- ----- 
Recebidos ----- ----- ----- ----- ----- 

Externa 
Concedidos ----- ----- ----- ----- ----- 
Recebidos ----- ----- ----- ----- ----- 

Despesas de Capital 

Natureza da 
Movimentação de 

Crédito 

UG concedente 
ou recebedora 

Classificação da 
ação 

4 - 
Investimentos 

5- Inversões 
Financeiras 

6 – Outras 
Despesas de 

Capital 

Interna 
Concedidos ----- ----- ----- ----- ----- 
Recebidos ----- ----- ----- ----- ----- 

Externa 
Concedidos ----- ----- ----- ----- ----- 
Recebidos ----- ----- ----- ----- ----- 

 
Em 2009 não houve movimentação de créditos orçamentários entre UG externo a essa UJ. 
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2.4.2 Execução Orçamentária 
 
2.4.2.1 Execução Orçamentária de Créditos Originários da EPE 
 

Tabela 31 – Despesas por Modalidade de Contratação 

 
Modalidade de Contratação  

Despesa Empenhada Despesa Liquidada 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 
Licitação     

Convite 207.756 355.105 95.553 196.440 
Tomada de Preços 88.105 611.393 62.033 203.563 
Concorrência 8.622.317 21.874.660 8.160.742 13.418.999 
Pregão  6.707.777 7.361.295 5.970.015 5.546.356 
Concurso         
Consulta         

Contratações Diretas         
Dispensa 3.265.467 4.755.775 3.153.264 4.167.710 
Inexigibilidade 1.004.984 1.399.793 759.132 1.155.517 
Regime de Execução Especial         

Suprimento de Fundos 6.675 20.405 6.675 15.405, 
Pagamento de Pessoal         

Pagamento em Folha 24.413.445 37.616.822 24.413.445 37.616.822 
Diárias 237.896 365.000 229.404, 345.780 

Outros 5.283.030 6.726.504 5.243.251 6.121.774 
TOTAL 49.837.452 81.086.752 48.093.514 68.788.366 

 
Em 2009 foram conduzidos 174 processos de contratação. Desses processos, cerca de 40 referiam-

se à administração geral da Empresa, compreendendo serviços destinados à infraestrutura de 
funcionamento da EPE. 
 

A aprovação da Norma de Administração e Fiscalização de Contratos da EPE representou um 
avanço na gestão dos contratos da Empresa, ao descentralizar essa atividade, até então realizada na 
Superintendência de Recursos Logísticos, área de Licitações e Contratos, para os órgãos requisitantes, o 
que demandou a alocação de profissionais para dar suporte a essas atividades nas áreas técnicas. A sua 
divulgação foi feita através de Seminário Interno e teve por objetivo discutir e divulgar os procedimentos 
ali estipulados e contou com a participação de 53 empregados, tendo como facilitadores os membros da 
Auditoria Interna e da área de Licitações e Contratos (SRL). 
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Tabela 32 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa 

Grupos de 
Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
1 – Despesas 
de Pessoal 22227777....222233333333....555599999999 44441111....666611113333....999977772222 22227777....222233333333....555599999999 44441111....111122227777....888800002222 1.133.734 22225555....222222229999....222200006666 44440000....000000006666....111133334444 

Vencimentos 
e Vantagens 
Fixas - 
Pessoal Civil 

18.566.983 28.520.419 18.566.983 28.520.419 
 

17.969.600 28.150.752 

Obrigações 
Patronais 

5.320.616 8.264.857 5.320.616 8.264.734 122 4.621.358 7.512.733 

Outras 
Despesas 
Variáveis - 
Pessoal Civil 

 
14.895 

 
14.895 

  
14.895 

 
Ressarcimento 
de Despesas 
de Pessoal 
Requisitado 

3.346.000 4.300.000 3.346.000 3.813.953 647.565 2.638.248 3.813.953 

Outros 
Elementos de 
Despesa 

 
513.801 

 
513.801 486.046 

 
513.801 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

------ --- --- --- --- --- --- --- --- 
3- Outras 
Despesas 
Correntes 

22220000....888844443333....666655559999 33337777....666666667777....111144445555 22220000....888844443333....666655559999 22226666....777777775555....999911114444 2.190.272 10.243.790 11119999....222277771111....444433335555 22226666....333388885555....555522223333 

Contribuição 
a Entidades 
Fechadas de 
Previdência 

 
647.565 

  
3.283 

 

 

Outros 
Benefícios 
Assistenciais 

50.125 109.484 50.125 106.201 
 

19.219 50.125 106.201 

Diárias - Civil 237.895 365.000 237.895 345.780 8.491 25.050 229.404 345.780 
Material de 
Consumo 

85.488 257.349 85.488 232.299 9.805 411.362 75.682 219.239 

Passagens e 
Despesas com 
Locomoção 

1.206.578 1.333.079 1.206.578 921.716 172.222 8.899.988 1.025.138 907.861 

Serviços de 
Consultoria 

8.519.107 23.800.564 8.519.107 14.900.576 562.708 689 7.956.399 14.647.395 

Outros 
Serviços de 
Terceiros - 
Pessoa Física 

228.887 267.311 228.887 266.622 570.361 272.219 228.887 266.622 

Locação de 
Mão-de-Obra 

1.601.603 1.798.874 1.601.603 1.526.655 213.263 570.354 1.385.156 1.497.753 
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Outros 
Serviços de 
Terceiros - 
Pessoa 
Jurídica 

8.471.207 7.605.218 8.471.207 7.034.863 
 

85 7.900.465 6.953.426 

Obrigações 
Tributárias e 
Contributiva 

60.656 25.388 60.656 25.303 
  

60.656 25.303 

Depósitos 
Compulsórios 

31.193 10.862 31.193 10.862 
 

41.541 31.193 10.862 

Indenizações 
e Restituições 

350.920 678.626 350.920 637.085 22.590 
 

328.330 637.085 

Outros 
Elementos de 
Despesa 

 
767.825 

 
767.952 630.831 

  
767.996 

 
Tabela 33 – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 

Grupos de Despesa 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
4 - Investimentos 1111....777766660000....111188886666 1111....888800005555....666622226666 1111....777766660000....111188886666 888888884444....666600005555 111199994444....111155559999 999922221111....000022221111 1111....555566666666....000022227777 222299992222....888899995555 

Material de consumo 591.709 916.053 591.709 803.515 180.312 112.538 591.709 211.805 
Outros serviços de terceiros PJ 180.312 98.532 180.312 

  
98.532 

  
Equip.e material permanente 988.165 791.041 988.165 81.090 13.847 709.951 974.318 81.090 

5 - Inversões Financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 
------ --- --- --- --- --- --- --- --- 

6 - Amortização da Dívida 0 0 0 0 0 0 0 0 
------ --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 
2.4.2.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela EPE por Movimentação 
 
Não aplicável: a EPE não possui créditos recebidos 
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2.4.2.3 Execução Orçamentária por Programa de Governo 
 

Tabela 34 – Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo 
Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0276 Denominação: Gestão da Política de Energia 

Dotação 
Despesa Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Restos a Pagar 
não 

processados 

Valores 
Pagos Inicial Final 

54.266.616 54.266.616 32.943.607 23.113.743 1.233.693 22.793.827 

Informações sobre os resultados alcançados 

Ordem Indicador (Unidade medida) 
Referência 

Índice previsto 
no exercício 

Índice 
atingido no 

exercício Data Índice inicial Índice final 

Fórmula de Cálculo do Índice: 
 

 

Análise do Resultado Alcançado: 
 
 
 

Ordem Indicador (Unidade medida) 

Referência 

Índice previsto 
no exercício 

Índice 
atingido no 

exercício Data Índice inicial Índice final 

Fórmula de Cálculo do Índice: 
 
 
 
Análise do Resultado Alcançado: 
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2.4.3. Evolução de Gastos Gerais 
 

Tabela 35 – Evolução de Gastos Gerais 

DESCRIÇÃO 
ANO 

2007 2008 2009 
1. Passagens 640.529 1.064.551 732.178 
2. Diárias e ressarcimentos de despesas de 
viagens  

135.797 261.385 345.780 
3. Serviços terceirizados 2.288.735 2.328.230 1.607.567 
3.1. Publicidade  103.096 43.101 80.912 
3.2. Vigilância, limpeza e conservação  494.709 434.387 193.021 
3.3. Tecnologia da informação  1.176.995 1.025.873 776.423 
3.4. Outras terceirizações  513.936 824.870 557.211 
4. Cartão de crédito corporativo  0 6.675 15.405 
TOTAIS 3.065.062 3.660.842 2.700.931 
 

I. Embora em 2009 tenha ocorrido uma redução de valor gasto com passagens aéreas, houve um 
incremento em gastos com diárias e ressarcimento de despesas de viagens em virtude de que 
houve menor número de deslocamentos, porém na ocorrência destes houve  um maior período de 
permanência nos respectivos destinos. 

 
II. Em referência à redução ocorrida com os gastos relativos aos contratos de serviços terceirizados, a 

mesma apresenta as seguintes justificas: 
a. as faturas correspondentes aos meses de outubro a dezembro de 2009, do contrato de limpeza e 

conservação não foram liquidadas no exercício de 2009 ficando os valores respectivos inscritos 
em restos a pagar; 

b.  houve diminuição nos custos de motoristas e secretárias, nos contratos de serviços de apoio 
administrativo. 

c. Foram excluídos quatro postos na área de TI com a consequente redução de aproximadamente R$ 
40 mil/mês no respectivo contrato; 

d. Quanto ao maior dispêndio no item referente à Publicidade, o mesmo se justifica com o 
significativo aumento ocorrido nas publicações oficiais, consequência do maior número de 
contratações no âmbito da Empresa; 

e. Quanto ao acréscimo da despesa relativa à utilização do Cartão de Crédito Corporativo, 
comparativamente com o ocorrido em 2008, tal diferença se verifica porque no exercício anterior 
o cartão corporativo somente passou a ser utilizado a partir de meados do exercício. 



 

53 
 

 
 
2.4.4. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela EPE 
 
2.4.4.1. Programa 0276 – Gestão da Política de Energia 
 
Tabela 36 – Programa 0276 – Gestão da Política de Energia - Execução Física das ações realizadas pela 
EPE 
       Execução Física 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação 
Prioridade 

Unidade de 
Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2010 

25 121 276 4897 A 1 
Documento 
Publicado 

(unid.) 
79 79,95 14 

25 121 276 6907 A 3 
Documento 
Publicado 

(unid.) 
35 28,25 71 

 
Tabela 37 – Programa 0276 – Gestão da Política de Energia - Execução Financeira das ações realizadas 

pela EPE 
       Execução Financeira 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação 
Prioridade 

Unidade de 
Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2010 

25 121 276 4897 A 1 
Documento 
Publicado 

(unid.) 
40.005.655 14.398.791 34.600.000 

25 121 276 6907 A 3 
Documento 
Publicado 

(unid.) 
14.260.961 8.714.952 14.995.446 

 

 
O cumprimento das metas físicas das ações do programa 0276 - Gestão da Política de Energia foi 

bastante satisfatório e poucos projetos apresentaram problemas de execução, os quais ocorreram devido 
ao atraso na entrega de relatórios por parte de algumas consultorias contratadas para realização desses 
projetos. Com isso alguns produtos produzidos pela EPE não foram concluídos nesse exercício. 

 
Cabe destacar que a meta realizada apresenta-se fracionada devido à entrega parcial de alguns 

desses relatórios. 
 
A análise da execução financeira se verifica com a leitura dos itens 2.3.1.1 e 2.3.1.2 anteriores, 

referentes ao Programa Gestão de Política de Energia. 
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2.4.4.2 Programa 0750 - Apoio Administrativo 
 

Tabela 38 – Programa 0750 - Apoio Administrativo - Execução Física das ações realizadas pela EPE 
       Execução Física 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação 
Prioridade 

Unidade de 
Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2010 

25 122 750 2000 A 4 Não se aplica - - 
Não se 
aplica 

25 126 750 2003 A 4 Não se aplica - - 
Não se 
aplica 

25 301 750 2004 A 4 
Pessoa 

Beneficiada 
(unid.) 

311 350 406 

25 365 750 2010 A 4 
Criança 

Atendida 
(unid.) 

15 16 23 

25 331 750 2011 A 4 
Servidor 

Beneficiado 
(unid.) 

18 39 61 

25 306 750 2012 A 4 
Servidor 

Beneficiado 
(unid.) 

311 273 316 

25 128 750 4572 A 4 
Servidor 

Capacitado 
(unid.) 

162 244 238 

 
Tabela 39 – Programa 0750 - Apoio Administrativo - Execução Financeira das ações realizadas pela EPE 
       Execução Financeira 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação 
Prioridade 

Unidade de 
Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2010 

25 122 750 2000 A 4 
Não se 
aplica 

46.653.947 42.610.878 59.772.931 

25 126 750 2003 A 4 
Não se 
aplica 

2.620.000 805.174 
Não se 
aplica 

25 301 750 2004 A 4 
Pessoa 

Beneficiada 
(unid.) 

522.157 490.057 682.185 

25 365 750 2010 A 4 
Criança 

Atendida 
(unid.) 

109.484 106.201 129.507 

25 331 750 2011 A 4 
Servidor 

Beneficiado 
(unid.) 

50.056 48.490 95.952 

25 306 750 2012 A 4 
Servidor 

Beneficiado 
(unid.) 

1.846.079 1.394.652 1.959.648 

25 128 750 4572 A 4 
Servidor 

Capacitado 
(unid.) 

259.876 219.009 600.000 
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As ações vinculadas ao Programa 0750 - Apoio Administrativo envolveram recursos de R$ 

54.409.164,00, cuja realização alcançou o montante de R$ 45.674.459,90 (valor liquidado) 
correspondente a 84% do previsto.  
 
 
2.4.4.2.1 - Ações de Informática 

 
A ação envolveu recursos de R$ 2.620.000,00, cuja realização alcançou o montante de R$ 

805.173,52 (valor liquidado), correspondente a 31% do previsto. 
 
A realização financeira dessa Ação foi significativamente inferior devido a dois fatores principais 

a saber: 
 

1. inscrição em Restos a Pagar do montante de R$ 884.425,01 devido a ocorrência de 
muitas licitações ao final do exercício; e 

2. frustração da expectativa de dispêndio para o Projeto CEDOC (R$ 1.480.907,00)  que 
não ocorreu, porque a Concorrência CO. EPE.0001/2009 foi adiada várias vezes. 
O projeto CEDOC se refere à contratação de empresa de prestação de serviços técnicos 
especializados para a implantação do Centro de Documentação e Conhecimento, 
incluindo o fornecimento de infraestrutura, na forma de serviços, compreendendo: 
elaboração do modelo de gestão documental; mapeamento de processos de negócio; 
elaboração do sistema normativo; implantação de um sistema integrado de gestão de 
informações (ECM); fornecimento da ferramenta de BPM; implantação de processos de 
negócio em ferramenta de BPM; tratamento do acervo de documentos e informações 
existentes, de acordo com o suporte de armazenamento, físico e eletrônico; e 
desenvolvimento e implantação de sistema de protocolo; 
O referido processo licitatório encontra-se suspenso devido à solicitação de análise 
requerida por motivo de denúncia apresentada à Presidência da EPE, que determinou a 
realização de auditoria interna no processo, a qual foi executada sendo concluído pela 
improcedência da denúncia, porém com a indicação de melhorias no processo, estando 
as mesmas sendo processadas para republicação do Edital. 

Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicações  
 
Objetivo geral 

Realizar ações voltadas à Governança de TI, principalmente no tocante à constituição e 
manutenção em 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) 

Em 2009 aconteceram as contratações de novos serviços e aquisições de equipamentos e software, 
entre os quais destacam-se: 
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� A aquisição de um novo sistema de servidores tipo “lâmina” destinado a suportar a expansão 
da infraestrutura de serviços da TIC, que inclui: servidores de arquivo, servidores de banco 
de dados, servidores de e-mail, servidores Web, servidores de aplicação e servidores de 
colaboração. 

� Aquisição de um novo sistema de arquivamento em disco do tipo Storage Area Network 
(SAN) para atender às necessidades de expansão de armazenamento de dados da empresa. 

� Aquisição de um novo sistema de backup em fita magnética para atender à expansão do 
sistema de armazenamento em disco magnético. 

� Aquisição de equipamento e implantação do serviço de videoconferência com o intuito de 
diminuir despesas e o tempo gasto pelos colaboradores em viagens. 

� Aquisição, instalação e implantação de um sistema de Controle de Acesso aos três ambientes 
do Escritório Central (9º, 10º e 110 andares), empregando a biometria, visando aumentar a 
segurança de acesso físico às dependências da EPE. 

� Implantação de um sistema integrado de proteção antivírus para servidores e estações de 
trabalho - Microsoft ForeFront.  

� Contratação de empresa especializada para prover os serviços de Helpdesk, segundo as boas 
práticas preconizadas pelo COBIT. 

� Expansão da capacidade de geoprocessamento via aquisição de novas licenças do software 
ArcGIS. 

� Licitação em substituição aos serviços existentes de telefonia móvel, devido à exaustão do 
contrato anterior, e inclusão do serviço de acesso móvel à Internet para colaboradores. 

� Elaboração do Termo de Referência para reformulação e expansão da rede interna de 
comunicação de dados para atender ás demandas dos sistemas aplicativos e novos serviços 
disponibilizados na rede. 

� Substituição dos serviços de impressão em função do termino do contrato anterior. 

� Término da implantação do novo sistema de telefonia baseado na tecnologia VoIP. 
 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação 

Na área de desenvolvimento de sistemas destinados a suportar as atividades fins da EPE destacam-
se os seguintes: 

• AEGE – Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia: O sistema especificado no 
final de 2008 foi desenvolvimento e implantado, sendo suportado em produção para todos os leilões 
de energia ocorrdos no ano de 2009.  O desenvolvimento incluiu a automação da concessão de 
registro por parte da ANEEL para os empreendimentos participantes dos leilões de energia. 
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• SISA – Sistema de Informações Sócio Ambientais: Completou-se o desenvolvimento do sistema 
iniciado em 2008 e este foi implantado em produção. 

• SIPEG – Sistema de Planejamento para a Expansão da Geração: O sistema foi disponibilizado para 
homologação na EPE e implantado no MME. 

• BEN – Balanço Energético Nacional:  Em continuidade ao aumento da funcionalidade do BEN, o 
subsistema de coleta de dados foi expandido para automatizar a importação de informações do 
SIMPLES.  Foi ainda feita a padronização da coleta de dados provenientes dos agentes não 
atendidos pelo sistema de coleta Online. 

• AMA – Análise de Medições Anemométricas (anteriormente referido como SRIA – Sistema de 
Registro de Informações Anemométricas): Foi elaborado o anteprojeto do subsistema de coleta 
dados anemométricos provenientes das torres de medição que os empreendedores vencedores dos 
leilões de energia terão que instalar nos parques eólicos. 

• SIMPLES – Sistema de Informações de Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico:  Foram 
feitas pequenas manutenções evolutivas. 

• SGET – Sistema de Gestão da Expansão da Transmissão: Foram feitas pequenas manutenções 
evolutivas. 

• SAPD – Sistema de Apoio ao Plano Decenal: Foram feitas pequenas manutenções evolutivas.  

• Desenvolvimento de Ferramentas de Apoio ao Desenvolvimento, que permitiram alavancar o 
desenvolvimento dos sistemas AEGE e SISA, mas que trazem um benefício a ser compartilhado por 
outros sistemas existentes, ou que venham a ser desenvolvidos. 

Na área dos sistemas administrativos de apoio à gestão, adotou-se uma estratégia de espera por 
definições quanto ao que fazer em termos evolutivos, já que a tecnologia empregada no desenvolvimento 
desses sistemas não mais comportam os volumes de dados nem o número de usuários.  A evolução 
natural aponta para a internalização da hospedagem dos sistemas de gestão financeira e de recursos 
humanos, ora hospedados no prestador desses serviços, com a finalidade de permitir o desenvolvimento 
de outras facilidades necessárias à gestão corporativa. 
 

Governança de TI 

Em 2009 a área de TIC deu continuidade aos trabalhos de estruturação da função TI seguindo as 
melhores práticas preconizadas pelo COBIT e utilizando a biblioteca de processos do ITIL, visando 
alinhar a gestão de TIC ao negócio da EPE.  Nesse aspecto, vários processos de TI foram mapeados e 
documentados, principalmente no tocante aos serviços de TI e à segurança da informação, como 
consequência da aprovação pela Diretoria Executiva, em junho de 2009, da Política de Segurança da 
Informação e Comunicações (PSIC) proposta pelo Comitê de Segurança da Informação e Comunicações 
(CSIC).  A aprovação da PSIC permitiu, ainda, o início do desenvolvimento dos projetos destinados à 
implantação dessa política. 



 

58 
 

 

A presença da EPE no âmbito externo, na área da TIC, foi marcada pela apresentação na reunião 
anual do Comitê de Tecnologia de Informação da Fundação COGE (TI Energia 2009), realizado em 
Tiradentes, MG, de um trabalho detalhando a metodologia utilizada para a análise de conformidade com 
as normas ABNT NBR ISO IEC 17799, que estabelece as melhores práticas para a gestão da segurança 
da informação. 
 
2.4.4.2.2 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 

A ação envolveu recursos de R$ 522.157,00, cuja realização alcançou o montante de R$ 
490.057,03 (valor liquidado), correspondente a 94% do previsto.  

A meta física da ação teve realização superior a prevista e deveu-se a movimentação de pessoal 
(desligamento e admissão) com média de dependentes entrantes superior a média existente na data da 
previsão (maio/2008). 
 
2.4.4.2.3 - Assistência Pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados 

A ação envolveu recursos de R$ 109.484,00, cuja realização alcançou o montante de R$ 
106.201,00 (valor liquidado), correspondente a 97% do previsto. A meta física foi plenamente realizada. 
 
2.4.4.2.4 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados  

A ação envolveu recursos de R$ 50.056,00, cuja realização alcançou o montante de R$ 48.489,62 
(valor liquidado), correspondente a 97% do previsto. Meta física com realização superior ao previsto 
tendo em vista uma maior contratação de estagiários. 
 
2.4.4.2.5 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 

A ação envolveu recursos de R$ 1.846.079,00, cuja realização alcançou o montante de R$ 
1.394.651,62 (valor liquidado), correspondente a 76% do previsto. Meta física com realização inferior à 
prevista devido a não integralização prevista no quadro de empregados da EPE. 

 
2.4.4.2.6 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 
Requalificação 

A ação envolveu recursos de R$ 259.876,00, cuja realização alcançou o montante de R$ 
219.008,83 (valor liquidado), correspondente a 84% do previsto. Meta física com realização superior a 
prevista deveu-se à realização do Workshop interno para treinamento no programa Office 2003-2007, 
ocorrido no final do exercício e com a participação de 131 funcionários da empresa. 

Treinamento e Desenvolvimento 

Com o intuito de investir no crescimento profissional de sua força de trabalho, a EPE realizou, em 
2009, 145 eventos, entre cursos e seminários, destinados a 244 empregados da EPE, resultando em 11.275 
horas de capacitação e um investimento total de R$ 386.437,82, incluindo as despesas com viagens. Deste 
valor, R$ 233.940,93 refere-se ao investimento em inscrições.  
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Dos eventos mencionados acima, 28% (40) não representaram investimento financeiro, pois foram 
desenvolvidos e ministrados por pessoal da própria Empresa, ou em parcerias com instituições de ensino.  
Tais eventos representaram 43% (4.904) do total de horas de capacitação. 

As ações de capacitação de pessoal foram prioritariamente voltadas para o quadro permanente, 
conforme demonstrado no gráfico a seguir: 

Gráfico 1 – Empregados Capacitados por ano (2006-2009) 

 

As principais áreas de conhecimento nas quais a EPE investiu em capacitação de seus empregados 
foram: planejamento energético, energia elétrica, petróleo e gás, biocombustíveis, fontes alternativas, 
meio ambiente, tecnologia da informação e licitações e contratos. 

Programas de destaque em 2009:  

a. Ciclo de palestras técnicas, coordenadas pela Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis e Diretoria de Gestão Corporativa / Superintendência de Recursos 
Logísticos, destinado aos profissionais de nível superior da área fim da empresa, sendo 
treinados 81 empregados, somando 565 participações nas palestras realizadas. Atuaram 
neste programa, como instrutores, os empregados da EPE bem como um instrutor 
convidado da Agência Nacional do Petróleo (ANP).  

b. Treinamento no SIAPE, foi dado início ao processo de implantação do Sistema Integrado 
de Administração de Pessoal – SIAPE, com o treinamento da equipe da EPE, ministrado 
pelos profissionais do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão- MPOG, em 
cumprimento à legislação aplicável às empresas dependentes do Tesouro.  
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c. MCSE 2003, curso Microsoft Certified Systems Engineer, com carga horária de 280 horas, 
ministrado pela NSI Training, teve por objetivo formar 3 profissionais da área de 
Tecnologia da Informação e Comunicações na ferramenta Microsoft visando o aumento de 
produtividade e redução dos custos de suporte. 

d. Workshop Office 2003-2007, teve a participação de 131 profissionais com o objetivo de 
migrar do Office 2003 para o 2007 com ganhos de produtividade na utilização da 
ferramenta; 

e. Curso de Especialização em Sistemas Elétricos com ênfase em Transmissão  (CESE), 
oferecido pela Universidade Federal de Itajubá – MG, que possui grande notoriedade no 
setor elétrico nacional. O treinamento, que contou com dois (2) participantes, carga horária 
de 360 horas, teve por objetivo atender às necessidades específicas dos profissionais de 
sistemas elétricos de potência com o objetivo de formá-los para a elaboração do Plano 
Decenal de Energia, estudos de planejamento de longo prazo, dentre outros. 

f. Curso sobre Licitações e Contratos Administrativos no qual participaram 12 profissionais 
de diversas áreas da empresa, envolvidos direta e indiretamente com o tema, teve por 
objetivo instrumentalizá-los quanto ao planejamento e acompanhamento do processo 
licitatório. 

g. Cursos de Nivelamento sobre Energia Solar e de Energia Eólica, que contaram com 7 e 16 
empregados participantes, respectivamente, promovidos pela empresa GTZ. Os 
treinamentos tiveram também a participação de convidados da ANEEL, BNDES, 
ELETROBRÁS, CEPEL, ONS e MME. 

Destaca-se, também, em 2009, a organização de um curso específico voltado para a formação 
básica em planejamento energético integrado, para os profissionais da área técnica.  O objetivo principal 
deste curso foi pautado no provimento de conhecimentos conceituais e instrumentais básicos sobre 
planejamento energético integrado aos profissionais da EPE que não obtiveram tal expertise previamente, 
reforçando suas competências para a consecução das atribuições institucionais da Empresa. 

Com esta finalidade foi criado um grupo de trabalho, com representante de cada Diretoria, que 
atuou durante o ano de 2009 na formatação e definição da operacionalização do curso, envolvendo 
ementa, carga horária, critérios de participação, avaliações, orçamento e negociação com instituições de 
ensino. O curso será realizado em 2010 em duas turmas para um total de 60 empregados com 120 horas 
de duração cada turma.    
 
2.4.4.2.7 - Contribuição Previdência Privada 

A EPE passou a ser patrocinadora do um Plano de Contribuição Variável, Plano CV EPE, que é 
gerido pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, desde 13/11/2009 quando este foi 
aprovado pela Secretária de Previdência Complementar (SPC) e cuja implantação ocorreu em 14 de 
dezembro de 2010, por força do Art. 41 do Regulamento Específico do Plano de Previdência da Eletros 
para a Empresa de Pesquisa Energética. 
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O valor de R$ 1.142.203,43 referente à parcela da EPE (serviço passado), bem como as 
contribuições do mês de dezembro/2009 da patrocinadora, somente são devidas no exercício de 2010, ano 
da primeira realização de contribuições por parte da Empresa, conforme prevê o Regulamento do Plano 
em seu Art. 40, §3º. 
 
2.4.5. Indicadores de Desempenho ou Institucionais 

A EPE ainda não desenvolveu metodologia de avaliação de desempenho institucional por meio de 
indicadores. Por outro lado, 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. A definição de parâmetros 
estratégicos e diretrizes operacionais é anterior à definição dos mecanismos de controle e medição dos 
resultados. 

Ações com vistas a mapear os processos organizacionais e identificar os seus principais atributos e 
interfaces foram desenvolvidas, com o diagnóstico realizado em 2008, e lançamento de licitação para 
contratação de consultoria para desenvolver as ações necessárias à implantação das diretrizes obtidas no 
referido diagnóstico. Todavia, a licitação não foi concluída com êxito e estamos com o novo processo em 
andamento. 

Embora a Empresa não conte com um sistema de avaliação estruturado, com indicadores capazes 
de avaliar as suas necessidades e nem tenha definido índices para aferição de seu desempenho 
institucional, a Administração tem se preocupado com essas questões. Tanto é assim que foram 
implementadas ações voltadas para a formatação de estratégia de identificação de modelo que reflita a 
gestão da Empresa de acordo com suas especificidades. Nesse sentido se destaca a criação de Grupo de 
Trabalho cujo objetivo principal foi a tentativa de estabelecimento de indicadores mais aderentes ao 
desempenho operacional.  

A continuidade das atividades do GT depende fundamentalmente do êxito da contratação do 
Projeto CEDOC, pois o mapeamento dos processos internos e conhecimentos dos principais atributos 
facilitará a identificação de indicadores de desempenho que sejam mais apropriados à realidade da EPE. 

Não obstante, reputamos que o adequado desempenho operacional da EPE está refletido nas ações 
executadas 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 à EPE em fóruns nacionais e internacionais. 
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3. Informações sobre a composição de Recursos Humanos 

Tabela 40 – Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação em 31/12/2009 
Composição do Quadro de Recursos Humanos 

Situação apurada em 31/12/2009 

Regime do Ocupante do Cargo Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal 

Estatutários 2 Σ Σ 

Próprios 0 

Requisitados 2 
  

Celetistas 264 301 

Cargos de livre provimento 7 10 Σ 

Estatutários 1 

Não Estatutários 6 

Terceirizados 47 

Total 320 

(*) Os números acima não incluem os 5 diretores 

Tabela 41 - Composição e custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2007, 2008 e 2009 
QUADRO PRÓPRIO 

TIPOLOGIA Qtd. 
Vencimentos e 
vantagens fixas 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus) 
2007 0 NA NA NA NA NA 
2008 0 NA NA NA NA NA 
2009 0 NA NA NA NA NA 

Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus)  (concursados+qi + conc FG e sem requisitados) 
2007 147 13.600.666 NA NA NA NA 
2008 231 27.048.526 NA NA NA NA 
2009 258 25.222.896 NA NA NA NA 

Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo)  (CLT NÃO INCLUI REQ) 
2007 1 144.871 NA NA NA NA 
2008 3 470.853 NA NA NA NA 
2009 7 1.387.757 NA NA NA NA 

Requisitados com ônus para a UJ         (inclui os que exercem FG+LP) 
2007 21 1.910.663 NA NA NA NA 
2008 12 1.354.709 NA NA NA NA 
2009 8 1.120.921 NA NA NA NA 

Requisitados sem ônus para a UJ          (inclui os que exercem FG+LP) 
2007 0 NA NA NA NA NA 
2008 5 669.683 NA NA NA NA 
2009 5 659.017 NA NA NA NA 

QUADRO TERCEIRIZADO 

Finalidade 
Conservação e Vigilância Apoio Administrativo 

Atividades 
de Área-fim Estagiários 

Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo 
2007 28 494.709 21 1.690.931 NA NA 17 139.159 
2008 26 434.387 18 1.850.743 NA NA 16 141.462 
2009 26 391.498* 21 1.312.739** NA NA 13 154.600*** 

*Houve redução porque este valor contempla o que foi pago até setembro de 2009, pois os meses de outubro/novembro 
e dezembro foram liquidados em 2010. 

**Houve uma considerável redução salarial que importou na diminuição do custo de apoio administrativo, pois embora 
tenha aumentando a quantidade de recursos humanos, esses eram de salários mais baixos que aqueles que saíram. 

***Neste valor está incluído R$ 71.518 de benefícios, tais como vale transporte e auxílio refeição.  
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Tabela 42 - Demonstrativo dos contratos de terceirização de Área-fim no exercício de 2009 

Nat. Contrato 
Empresa contratada 

(CNPJ) 
Vigência do Contrato 

Nível de Escolaridade 
Quantidade 

Sit. Médio Superior 

Início Fim AT EF AT EF 

                    
Observação:  Não se aplica - A EPE não possui terceirização de mão de obra relacionada à Área-fim. 
 
 
 
 
 
 
3.1 - Análise Crítica sobre a Gestão de Recursos Humanos 
 
Movimentação de Pessoal 

 Em 2009 foi dada continuidade ao 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.  

A EPE encerrou o ano de 2009 com um contingente de 333 colaboradores, não considerados nesse 
número os 5 Diretores (todos requisitados), sendo 273 (82%) empregados pertencentes ao Quadro Inicial 
e ao quadro efetivo, aí incluídos 9 requisitados de órgãos públicos e empresas estatais, 47 (14%) postos de 
serviço terceirizados (a maioria  relacionada à prestação de serviços gerais) e 13  (4%)  estagiários. 

O Quadro Inicial sofreu uma redução de 15 postos em relação a 2008, ou seja, reduziu de 66 
postos em 2008 para 51 postos em 2009.  
 

Avaliação de Desempenho e Promoções 

A Avaliação de Desempenho na EPE iniciou em 2008 e, a partir desta primeira aplicação, a 
Diretoria de Gestão Corporativa realizou, em 2009, uma análise e a proposição de melhorias no processo, 
alinhadas às diretrizes da Diretoria Executiva. 

A revisão da Sistemática de Avaliação de Desempenho foi formalizada e deliberada pela Diretoria 
Executiva, ficando estabelecida a periodicidade anual e sua aplicação no mês de abril, dentre outras 
modificações. Tal alteração não trouxe prejuízo aos avaliados. 

A avaliação de desempenho é aplicável a todos os empregados concursados que estejam sujeitos 
ao PCS aprovado em 27.11.2007, desde que tenham no mínimo 6 meses de Empresa no mês de realização 
da avaliação.  Assim, neste segundo ciclo de avaliação de desempenho, foram avaliados 180 empregados 
concursados.  
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Quanto à Sistemática de Promoções, a primeira aplicação ocorreu no ano de 2008 e foi decorrente 
do resultado do primeiro ciclo de avaliação de desempenho. Já em 2009, em função da alternância entre 
as modalidades de promoção, definida no Plano de Cargos e Salários (PCS) e detalhada na Sistemática de 
Concessão das Promoções, a aplicação foi por tempo de serviço. Foram contemplados 107 empregados 
concursados, que corresponde à totalidade dos elegíveis.  

 
Programa de Estágio 

A EPE mantém seu Programa de Estágio tendo como parceiro para sua execução o Agente de 
Integração - CIEE/RJ, como preceitua a nova Lei de estágio, devido à experiência, competência e 
abrangência dessa Instituição em articular-se com diferentes instituições de ensino, recrutar, pré-
selecionar os estudantes, em especial o estágio curricular, em âmbito nacional.  

A EPE revela-se um profícuo campo de estágio supervisionado para os estudantes, 
proporcionando oportunidades de desenvolvimento e aprimoramento a esses futuros profissionais, em 
formação. Nesta perspectiva, o programa de estágio encerrou o ano de 2009 com 13 estagiários alocados 
entre as diversas áreas da Empresa.  
 
3.2 - Indicadores gerenciais sobre recursos humanos  

Na gestão administrativa, embora a Empresa não conte com um sistema de indicadores 
estruturado, capaz de apontar as necessidades de treinamento e de especialização, aferição de 
absenteísmo, dentre outros, a Superintendência de Recursos Logísticos tem se preocupado com essas 
questões e implementado ações voltadas para a coleta de informações, tais  como as estatísticas 
constantes no tópico anterior (3.1), sendo possível, ainda em 2010, estabelecer alguns indicadores 
gerenciais sobre recursos humanos. 
 
4. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 
 
 A EPE não possui passivos decorrentes de insuficiência de créditos ou recursos. 
 
5. Inscrições de Restos a Pagar no Exercício e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 
 

Tabela 43 - Inscrições e Pagamento de Restos a Pagar – Exercício de 2009 
Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 
2009 2.103.813 Não se aplica 
2008 1.386.343 131.586 1.254.757 0 

Restos a Pagar não Processados 
Ano de Inscrição Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 

2009 12.298.549 Não se aplica 
2008 2.384.435 1.127.894 1.215.940 40.600 

Observações: 
 
O valor de Restos a Pagar não Processados em 2009 teve valor elevado em comparação com o ano de 2008 em função do 
acréscimo das despesas do PAC. Em virtude do atraso da entrega de produtos contratados, a EPE providenciou o cancelamento 
de R$ 6.558.250 inscritos em restos a pagar. 
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5.1 Análise crítica sobre a gestão do pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores 
 

O primeiro ano de inscrição de restos a pagar foi 2008, em função da entrada da empresa no 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. A partir de 2009, a EPE adotou a estratégia de acompanhar, 
mensalmente e em conjunto com a área responsável, o saldo de empenhos inscritos em restos a pagar. 
Nesse sentido, os saldos remanescentes foram cancelados ao longo do exercício. Essa estratégia alcançou 
resultados positivos e está sendo adotada no exercício de 2010. 

 
O pagamento de restos a pagar em 2009 não resultou impactos negativos na gestão financeira da 

EPE. Foi possível ajustar o fluxo financeiro de pagamento de empenhos do exercício com pagamento de 
empenhos de anos anteriores. 

 
A reinscrição de Restos a Pagar de 2008, aprovada pelo Decreto 7.057 de 29 de Dezembro de 

2009, no valor de R$ 40.600,00, se deu em virtude de falta de cobrança, pelo fornecedor, de serviços 
prestados em conformidade com o determinado em contrato. Ressalta-se que a EPE solicitou e 
formalizou, diversas vezes, a cobrança dos citados serviços. Esclarecemos, ainda, que no início de 2010 o 
fornecedor efetuou parte da cobrança pendente e se comprometeu em regularizar a situação até o final 
desse exercício.  

 
Os aspectos a favor na gestão de restos a pagar no exercício de 2009 foi a execução em conjunto 

com os gestores de contratos, tornando o processo mais ágil e confiável. No aspecto negativo, o atraso 
nos cronogramas de fornecedores para entrega de produtos/serviços, prejudicou o processo de gestão. 
 
6. Demonstrativo de transferências (recebidas e realizadas) no Exercício 
 

Tabela 44 - Quadro de Detalhamento de Transferências 
Quadro de Detalhamento de Transferências 

UG / CNPJ Denominação 

----- ----- 

----- ----- 

Tipo Identifica
ção 

Conve
nente 

Valor 
Pactuado 

Contraparti
da Pactuada 

Repasse 
total até o 
exercício 

Repasse no 
exercício 

Vigênci
a 

 Sit. 

       Início Fim  

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

  
A EPE não recebeu ou realizou transferências de recursos no exercício de 2009.  
 
7. Previdência Complementar Patrocinada  
 
A EPE é patrocinadora de um Plano de Contribuição Variável, Plano CV EPE, que é gerido pela Fundação 
Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, desde 13/11/2009 quando este foi aprovado pela Secretária de 
Previdência Complementar (SPC) e cuja implantação ocorreu em 14 de dezembro de 2010, por força do Art. 41 do 
Regulamento Específico do Plano de Previdência da Eletros para a Empresa de Pesquisa Energética. 
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Seguem as informações acerca da entidade fechada de previdência complementar patrocinada: 
  
I – Nome: ELETROS 
II - Razão Social: Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS 
III – CNPJ: 34.268.789/0001-88 
 
IV - Demonstrativo Anual, contendo: 

� Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes; 
 
O valor total da folha de pagamento dos empregados participantes em dezembro de 2009 foi de R$ 
1.137.149,83, que se refere aos salários dos 137 participantes que aderiram ao Plano EPE/Eletros em 
dezembro de 2009.  
 

� Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes; 
 
O Regulamento do Plano EPE prevê em seu Art. 43, inciso III, que o participante pode contribuir, a título 
de serviço passado, com valor calculado tendo por base o período contado a partir da data de admissão 
no quadro de empregados da patrocinadora até o mês precedente à adesão ao Plano. 
Assim, os valores pagos pelos participantes à ELETROS, em dezembro de 2009, dizem respeito a 
quitação ou parcelamento referente ao serviço passado que importou na quantia de R$ 1.142.203,43   
 
Tendo em vista que o Plano foi implantado em 14/12/2009, as contribuições básicas refrentes ao mês de 
dezembro foram processadas na folha de salários de janeiro/2010. 
 

� Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora; 
 
O valor de R$ 1.142.203,43 referente à parcela da EPE (serviço passado) foi desembolsado pela empresa 
no começo de 2010, bem como as contribuições do mês de dezembro/2009. 
 
O Regulamento do Plano EPE prevê em seu Art. 40, §3º, que as contribuições mensais e os descontos ex 

officio dos salários de seus empregados, correspondentes às contribuições e outras consignações devidas 
por estes, referentes a este plano, serão recolhidas pela patrocinadora à ELETROS até o 5º (quinto) dia 
útil di mês seguinte ao de competência. 
 
 

� Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora; 
 

Não houve repasses da EPE para a ELETROS no ano-calendário 2009. 
 
 
V - Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições; 

Não se aplica. 
 
 
VI - Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal; 
      
As contribuições dos participantes no valor total de R$ 1.142.203,43, descontadas a taxa de administração de 3% 
dos participantes e mais 3% do provisionado para a Patrocinadora, foram aplicados conforme resolução CMN 
3.792/2009.  
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Segue a situação dos investimentos em 31/12/2009.  
 

Tabela 45 – Previdência Complementar – Aplicações            
TIPO DE APLICAÇÃO VALOR % 

CDB 189.532,48 17,7 

DEBENTURES 503.200,68 46,9 

TÍTULO PÚBLICO 381.105,25 35,5 
TOTAL 1.073.838,40 100 
SALDO EM CAIXA 4.481,66   

TOTAL GERAL  1.078.320,06   
 
VII - Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar;  

        
Informamos que as Demonstrações Contábeis Consolidadas do exercício juntamente com os Pareceres 
de envio obrigatório já foram submetidas aos Órgãos de Administração e Fiscalização da ELETROS e 
foram encaminhadas em 31/03/2010, prazo da legislação, à Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC), Órgão criado em substituição à Secretaria de Previdência Complementar (SPC). 
Entretanto, informamos que a Manifestação da SPC sobre as Demonstrações Contábeis não é mais uma 
prática adotada por aquela instância, visto que não consta da legislação vigente sobre a matéria. 

 
VIII - Política de investimentos da entidade fechada de previdência complementar, evidenciado o retorno das 
aplicações, conforme disposto no inciso V do art. 22 da Resolução 3506/2007 do Conselho Monetário Nacional;  
 

Quanto à Política de Investimentos consolidada para o exercício de 2009, considerando que o processo de 
adesão da EPE à ELETROS fora aprovado em 13/11/2009, posteriormente à data da emissão da 
Resolução 3.792/2009, conforme seu art. 54, a entidade ficou dispensada de elaborar a Política de 
Investimentos do Plano EPE para o exercício de 2010, já que se trata de um novo Plano de Benefícios. 
 
As aplicações/alocações são realizadas de acordo com as diretrizes técnicas da ELETROS na gestão dos 
investimentos do Plano. 
 

Quanto ao retorno (rentabilidade) das aplicações realizadas no âmbito do Plano CV – EPE, ela foi de 
0,32% devido ao reduzido período de aplicação, ou seja, de 18/12/2009 (data do primeiro ingresso de 
recursos de participantes) até 31/12/2009. 
 

XIX - Conclusões contidas no parecer da auditoria independente;  
 
O Parecer dos Auditores Independentes RSM Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes foi 
emitido através do exame do balanço patrimonial da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – 
ELETROS, levantado em 31 de dezembro de 2009, e das respectivas demonstrações do resultado e do 
fluxo financeiro. 
 
Que concluiu que as demonstrações contábeis acima referidas representam, adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ELETROS, em 31 de dezembro de 2009, e o 
resultado de suas operações e a movimentação do fluxo financeiro correspondentes ao exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  
 
Portanto, o parecer foi emitido sem ressalvas. 
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X - Conclusões do último estudo atuarial; 

 
No DRAA – Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial, que é um documento emitido com 
periodicidade mínima anual pela Entidade Fechada de Previdência Privada, constam informações 
relevantes sobre o plano previdenciário, tais como:  
 
- o quadro de empregados da Patrocinadora, Folha salarial da Patrocinadora, salário médio de 
participantes e quantitativo de participantes. 
 
- o Ativo Líquido do Plano (patrimônio), as hipóteses atuariais definidas anualmente, como a taxa de juros 
real do plano, as tábuas biométricas e o custeio do plano, que é dividido entre participantes e 
patrocinadoras. 
 
Por meio do DRAA, conclui-se que o Plano EPE encontra-se em fase inicial de funcionamento, com 
reservas constituidoras do Ativo Líquido do plano e premissas atuariais aderentes à massa de 
participantes. 
 

 
XI - Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício com base no disposto no art. 25 da 
Lei Complementar nº 108/2001, demonstrando o tipo de fiscalização efetuada, a data em que ocorreram, as 
principais constatações e as providências adotadas para sanar as irregularidades verificadas. 
 

Não houve ações de fiscalização no Plano CV EPE – ELETROS, no ano de 2009, devido ao referido plano 
ter sido aprovado em 13/11/2009. 
 

8. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos 
 
 Não se aplica. A EPE não participa de nenhum projeto ou programa financiado com recursos 
externos. 
 
9. Renúncias tributárias 
 
 Não se aplica. A EPE não possui receita de natureza tributária. 
 
10. Operações com fundos 
 
 Não se aplica. A EPE não é gestora de nenhum tipo de fundo. 
 
11A. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno 
 
Relatório de auditoria nº 208435 – PCA 2007 
 

1. Determinação/recomendação: A EPE deverá implementar uma sistemática de planejamento  
(item 5.1 do Relatório; item 1.1.1.1 do Anexo I ao Relatório) 

Responsável: PR - Presidência 

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. 
Previa-se que uma proposta de trabalho seria apresentada pelo grupo até 31/12/2008, todavia o 
mencionado trabalho exigiu diversas discussões demandando tempo adicional. Não obstante os 
primeiros resultados já foram apresentados na formatação do Relatório de Gestão referente à 
Prestação de Contas da EPE correspondente ao exercício de 2008. 
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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 
estrutura 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 
originando a formatação das informações ao Relatório de Gestão referente à Prestação de Contas 
Anual da EPE correspondente ao exercício de 2008. 

Em 2009 houve a formatação de uma proposta preliminar de Planejamento Estratégico, como 
projeto piloto no âmbito da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis a qual 
deverá ser Avaliada pelo Grupo de Trabalho e apresentada à Diretoria para análise da 
pertinência da implementação do modelo nas demais Diretorias, e na EPE como um todo. 
 
Situação: Em andamento. 
 

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 do Relatório; item 1.1.2.1 do Anexo I ao Relatório). 

Responsável: PR – Presidência 
 
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: a construção de indicadores de desempenho é consequência natural do 
planejamento e a definição de parâmetros estratégicos e diretrizes operacionais é anterior à 
definição dos mecanismos de controle e medição dos resultados.  
Ações com vistas a mapear os processos organizacionais e identificar os seus principais 
atributos e interfaces foram desenvolvidas, com o diagnóstico realizado em 2008, e lançamento 
de licitação para contratação de consultoria para desenvolver as ações necessárias à implantação 
das diretrizes obtidas no referido diagnóstico. Todavia, a licitação não foi concluída com êxito e 
estamos com o novo processo em andamento. 
Embora a Empresa não conte com um sistema de avaliação estruturado, com indicadores 
capazes de avaliar as suas necessidades e nem tenha definido índices para aferição de seu 
desempenho institucional, a Administração tem se preocupado com essas questões. Tanto é 
assim que foram implementadas ações voltadas para a formatação de estratégia de identificação 
de modelo que reflita a gestão da Empresa de acordo com suas especificidades. Nesse sentido se 
destaca a criação de Grupo de Trabalho cujo objetivo principal foi a tentativa de estabelecimento 
de indicadores mais aderentes ao desempenho operacional.  
A continuidade das atividades do GT depende fundamentalmente do êxito da contratação do 
Projeto CEDOC, pois o mapeamento dos processos internos e conhecimentos dos principais 
atributos facilitará a identificação de indicadores de desempenho que sejam mais apropriados à 
realidade da EPE. 
Situação: Em andamento. 
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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. do Relatório; item 4.3.1.4 do Anexo I ao Relatório) 

Responsável: SRF – Superintendência de Recursos Financeiros 
 

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; 

Os ajustes realizados de forma consolidada (individualmente por Convênio) visaram atender 
aos princípios da razoabilidade e economicidade, haja vista tratarem-se de modificações de 
ordem formal, que em nada afetariam o resultado dos saldos das disponibilidades. Não houve 
limitação dos recursos disponíveis para a execução do Convênio, e não restou percebido, 
conforme sugerido pela equipe da CGU, descompasso entre os cronogramas de execução 
físico e financeiro. 

Como a alteração em cada uma das prestações de contas iria gerar esforço de mão de obra que 
naquela oportunidade a EPE não dispunha, além do esforço adicional e proporcional do 
Ministério de Minas e Energia, optou-se por proceder a regularização no 3º. Quadrimestre de 
2007, apresentando na Relação de Pagamentos o estorno pelo valor acumulado concomitante 
com a redução dos rendimentos apresentados no Relatório de Execução de Receita e Despesa. 
Inexistia efeito prático e efetividade na revisão das prestações de contas parciais. 

Destaca-se, ainda, que os referidos Convênios foram todos encerrados, a partir do ingresso da 
EPE no orçamento fiscal, oportunidade em que restou acordada, entre o MME e esta Empresa, 
a denúncia dos convênios. Dessa forma, a partir de maio de 2008, não houve mais apropriação 
de quaisquer despesas aos mesmos, exceto regularizações de despesas bancárias e pagamentos 
de retenções de tributos, bem como o recolhimento de glosas feitas pelo Ministério. 

Diante de todo o exposto e considerando que a análise da primeira SECEX, conforme item 6.4 
da instrução técnica que fundamentou o Acórdão nº. 3924/2009 adotado pelo TCU em sessão 
da 2ª. Câmara, de 28 de julho de 2009, reputou que as constatações elencadas, entre elas a 
constante do item 6.4.4, já haviam sido solucionadas em face das providências adotadas pela 
EPE, esta Empresa emitiu o Ofício nº 0861, de 02/10/2009 endereçado ao Sr. Secretário de 
Controle Externo da 1ª SECEX solicitando que fosse apreciado o nosso pleito no sentido de 
considerar a referida recomendação atendida, dispensando-se o envio de novas prestações ao 
MME, pelos motivos aqui expressos. Destaca-se que o mencionado Ofício nº 0861 foi 
encaminhado por cópia para a 9ª SECEX (RJ), por meio do Ofício nº 0864, de 02/10/2009, 
com vistas à sua anexação ao processo de Tomada de Contas da EPE referente ao exercício de 
2008. 
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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. 

Com a publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA nº. 11.647, de 24 de março de 2008, a 
EPE passou a integrar o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e na condição de empresa 
dependente passou a receber subsídios para fazer face ao custeio e investimento de suas 
atividades comerciais. Os compromissos já assumidos por conta dos recursos provenientes 
dos Convênios passaram a integrar o orçamento da EPE com vinculação, na sua maioria, ao 
Programa de Aceleração Econômica – PAC. 

Os recursos disponíveis, após os Termos de Denúncia dos Convênios de Cooperação Técnica 
e Financeira, foram integralmente recolhidos ao MME até dezembro de 2008. Assim sendo, 
foram encaminhadas as últimas prestações de contas para análise do Ministério. 

Situação: Concluído. 
 

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. do Relatório; item 4.3.1.5 do Anexo I ao Relatório). 

Responsável: SRF – Superintendência de Recursos Financeiros 
 

Providência adotada: O apontamento da auditoria em oportunidade anterior provocou a 
discussão do problema no âmbito do MME e contou com a participação da CONED/STN, 
DI/SFC, AECI/MME e EPE, resultando na orientação expedida por meio da Nota n° 
1177/2006/STN/CONED, de 13/06/2006, que reconheceu a possibilidade de se realizar a 
apropriação das despesas aos convênios, mediante adequado mecanismo de rateio encaminhado 
ao concedente na forma recomendada, e inclusão no plano de trabalho mediante simples 
apostilamento ou por termo aditivo. Assiste razão à equipe de auditoria quando registra que não 
houve o ajuste dos planos de trabalho.  Todavia, a partir do ingresso da EPE no orçamento 
fiscal, restou acordada, entre o MME e a EPE, a denúncia dos convênios. Dessa forma, a partir 
de maio de 2008, não houve mais apropriação de despesas aos convênios e os contratos de 
prestação de serviços remanescentes são custeados com recursos do orçamento da EPE. 

 
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°s 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 
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. 
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Na instrução do processo de contas da EPE (TC-017.509/2008-4) consta análise da 3ª Divisão 
Técnica da 1ª SECEX, acatada pelos ministros do TCU no julgamento das contas, que ressalta 
que este assunto já foi tratado nas contas de 2005 (TC-12130/2006-7) e que em vista da 
recomendação da CGU e considerando que a EPE foi incluída no Orçamento Fiscal em 2008, 
entendem os técnicos do TCU que são desnecessárias providências adicionais a respeito. 
 
Situação: Concluído. 
 

5. Determinação/recomendação: Elaborar normativo interno disciplinando o arquivamento dos 
documentos contendo informações técnicas (item 5.3. do Relatório; item 4.3.1.1 do Anexo I ao 
Relatório). 

Responsável: SRL – Superintendência de Recursos Logísticos 
 

Providência adotada: A EPE lançou licitação na modalidade Concorrência 
(CO.EPE.002/2008) do tipo “Técnica e Preço”, sendo publicado, em 30 de dezembro de 2008, 
o Edital de Abertura da Licitação, informando que a data limite para entrega e abertura de 
propostas seria no dia 16 de fevereiro de 2009. 

 
Resultados obtidos: Após o lançamento da Concorrência, cerca de 50 empresas retiraram o 
Edital e fizeram vários pedidos de esclarecimentos, sendo adiado, por duas vezes, o prazo 
fixado para entrega e abertura das propostas, tendo ocorrido efetivamente em 16 de março de 
2009.  

Apenas um Consórcio entregou proposta. Sendo este declarado habilitado, foi marcada e 
efetivada a abertura da proposta técnica para 03 de abril de 2009. Contudo, a proposta única 
continha diversos erros e ressalvas. Assim, a Comissão Especial de Licitação, ouvida a 
empresa que fez o Projeto Básico, tomou a decisão de desclassificar a proposta. 

Em 30 de abril de 2009, após prazos regulamentares de recursos, foi publicado no D.O.U. 
extrato dando a licitação como fracassada. 

Imediatamente após a licitação ter sido declarada fracassada, os técnicos envolvidos no 
projeto se reuniram e, ouvidas a empresa líder do consórcio desclassificado e a empresa que 
apresentou o maior número de pedidos de esclarecimentos na licitação fracassada, analisaram 
os fatores que puderam ter contribuído para o fracasso da licitação e avaliaram que seria 
necessário revisar ao menos os seguintes itens: prazo, orçamento e falta de clareza em alguns 
itens do edital. 

Os técnicos da EPE envolvidos nessa licitação, reunidos desde 15 de junho de 2009, 
revisaram o Projeto Básico e submeteram à aprovação da Diretoria Executiva e Conselho de 
Administração para a nova contratação, no valor global estimado de R$ 4.874.520,00.  

O prazo estimado para a conclusão do certame licitatório é de 130 dias corridos e o de 
implantação do projeto pela empresa vencedora é de aproximadamente 31 meses.   

Assim, foi publicado no DOU, em 24 de agosto de 2009, o lançamento da nova licitação (CO. 
EPE. 001/2009), que teve sua abertura prevista para 09/10/2009, com o objetivo de efetuar a 
contratação do seguinte objeto: “Contratação de empresa de prestação de serviços técnicos 
especializados para a implantação do Centro de Documentação e Conhecimento (CEDOC), 
incluindo o fornecimento de infraestrutura, na forma de serviços, compreendendo: 
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a) elaboração do modelo de gestão documental da EPE; 
b) mapeamento de processos de negócio da EPE; 
c) elaboração do sistema normativo da EPE; 
d) implantação de um sistema integrado de gestão de informações (ECM); 
e) fornecimento da ferramenta de BPM; 
f) implantação de processos de negócio da EPE em ferramenta de BPM; 
g) tratamento do acervo de documentos e informações existentes, de acordo com o 

suporte de armazenamento, físico e eletrônico; 
h) desenvolvimento e implantação de sistema de protocolo; 

O CEDOC e seus serviços abrangerão todas as áreas da EPE. 

O referido processo licitatório encontra-se suspenso devido à solicitação de análise requerida 
por motivo de denúncia apresentada à Presidência da EPE, que determinou a realização de 
auditoria interna no processo. 

A Auditoria Interna da EPE analisou o processo, concluindo pela improcedência da denúncia 
e, não obstante, recomendou melhorias, estando as mesmas sendo processadas para 
republicação do Edital. 

 
Situação: Em andamento. 
 

6. Determinação/recomendação: deverão ser aprimorados os procedimentos atinentes à licitação 
e à contratação, com vistas ao equacionamento das não conformidades observadas (item 5.4 do 
Relatório; itens 4.1.1.1; 4.1.1.2; 4.1.1.3; 4.1.1.4; 4.1.1.5; 4.1.1.6; 4.1.1.7; 4.2.1.1; e 4.2.1.2 do 
Anexo I ao Relatório). 

Responsável: SRL – Superintendência de Recursos Logísticos 
 

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); 
 
• 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). 
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Resultados obtidos: a segregação das atividades e a consolidação dos normativos existentes 
(etapas 1 e 2) se verifica na aprovação da Norma Operacional da Administração e Fiscalização 
de Contratos, em 13 de abril de 2009, pela Diretoria Executiva da EPE. A referida Norma 
estabelece as competências dos agentes envolvidos no processo de administração e fiscalização 
contratual, bem como as definições, os procedimentos e as rotinas a serem observados nestes 
processos, entre outras disposições pertinentes. Em decorrência das competências ali 
estabelecidas restaram segregadas as funções de licitação, que foi atribuída à SRL e a de 
administração dos contratos, atribuída aos agentes requisitantes do processo. 
 
A situação da qualificação de todos os empregados envolvidos no processo de licitação e de 
contratação, tanto através de treinamentos externos quanto internos é a seguinte: 

 
Tabela 46 – Licitações e Contratações – Qualificação de Pessoal 2007 

ITENS 

2007 

TOTAL 
Somente Licitações e 

Contratos 
Somente outras áreas 

Nº % Nº % 

Participantes 8 6 75 2 25 
Empregados 5 3 60 2 40 
Horas 140 100 71 40 29 

Eventos 8 6 75 2 25 

 
Tabela 47 – Licitações e Contratações – Qualificação de Pessoal 2008 

ITENS 

2008 

TOTAL 
Somente Licitações e 

Contratos 
Somente outras áreas 

Nº % Nº % 

Participantes 20 17 85 3 15 
Empregados 11 8 73 3 27 
Horas 376 344 91 32 9 

Eventos 9 7 78 2 22 

 
Tabela 48 – Licitações e Contratações – Qualificação de Pessoal 2009 

ITENS 

2009 (**) 

TOTAL 
Somente Licitações e 

Contratos 
Somente outras áreas 

Nº % Nº % 
Participantes 68 18 26 50 74 
Empregados 57 24 42 33 58 
Horas 768 357 46 411 54 

Eventos 5 4 80 1 20 

 
(**) Em 08/07/2009 a EPE realizou o "Seminário Interno de Divulgação e Discussão da Norma de Administração e 
Fiscalização de Contratos" conduzido pelo então Auditor Interno, cujo objetivo principal foi o de divulgar a Norma 
de Contratação, tanto no que concerne às suas diretrizes principais na contratação quanto ao papel dos agentes 
envolvidos, propiciando através de uma discussão interna o enriquecimento do trabalho e a consolidação da Norma 
enquanto documento determinante das ações de Licitações e Administração de Contratos dentro da Empresa.  Este 
Seminário teve os seguintes números: 
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Tabela 49 – Seminário Interno de Divulgação e Discussão da Norma de Administração e 
Fiscalização de Contratos 

ITENS 

2009 – SEMINÁRIO INTERNO 

TOTAL 
Somente Licitações e 

Contratos 
Somente outras áreas 

Nº % Nº % 

Participantes 53 12 23 41 77 
Empregados 53 12 23 41 77 

Horas 408 99 24 309 76 

 
Situação: Concluído. Atividade permanente. 

 
7. 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. (Item5.5 do Relatório; Item 3.1.1.3 do Anexo I ao Relatório) 

Responsável: PR – Presidência – DE - Diretoria Executiva 
 

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 tranquila.  

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. 

Em reunião da Diretoria Executiva de 10 de março de 2009 foi decidido que o Comitê Técnico 
Interno seria divido em duas equipes, sendo a primeira encarregada de mapear as necessidades 
de capacitação nas várias áreas da Empresa, e a outra, encarregada da formatação de um curso 
especial, em nível superior, de especialização dos técnicos da EPE nas áreas técnicas de 
planejamento energético. 
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A formatação do curso foi realizada e estão em andamento os procedimentos para a efetivação 
da contratação de instituição de ensino para a realização do mencionado curso, com previsão de 
seu início a partir do mês de março de 2010. 

A capacitação profissional é necessária, todavia não suficiente para preparar profissionais 
recém-formados da universidade ou oriundos de outras áreas de atuação, que não a do Setor 
Energético. 

A realização de estudos pela EPE requerem conhecimentos específicos e muitos anos de 
experiência profissional. Como exemplo podemos citar os estudos técnico-econômicos para 
otimização de empreendimentos hidrelétricos  como o de uma Usina Hidrelétrica do porte de 
Belo Monte, onde o trabalho da EPE representou a economia de alguns bilhões de reais na 
construção do empreendimento; o dimensionamento de Linhas de Transmissão;  ou a elaboração 
de estudos e análises para a definição do modelo de exploração de petróleo em águas 
ultraprofundas como o Pré-Sal.  

A experiência acumulada da maior parte dos profissionais que compõe o Quadro Inicial, em sua 
área de conhecimento, seja em empresas privadas ou estatais, precisa ser gradativamente 
assimilada pelos empregados concursados, cujos empregados mais antigos na EPE tem 3 anos 
de atividade na Empresa. 

A partir do recebimento do Ofício nº 477/2009-TCU/SECEX-1 de 31/07/2009, que encaminhou 
cópia do Acórdão 3.924/2009, com a anexa “Proposta de Mérito” que apresenta a análise das 
recomendações da CGU e das providências adotadas pela EPE, em especial o item 6.3 (Fls. 217 
do processo TC-017509/2008-4) a EPE vem discutindo estratégias com vistas a formalizar uma 
agenda de intenções conforme proposto pelo Analista de Controle Externo da 3ª DT – 1ª 
SECEX. 

Situação: Em andamento. 
 

8. 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. (Item 5.2 do Relatório; item 1.1.1.1 do Anexo I ao Relatório). 

Responsável: PR – Presidência 

Providências adotadas: foi constituído grupo de trabalho sob a coordenação da PR com a 
incumbência de elaborar o 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: Os resultados já foram apresentados na formatação do Relatório de Gestão 
referente à Prestação de Contas Anual da EPE correspondente ao exercício de 2008. 

Situação: Concluído. Atividade de aprimoramento contínuo. 
 
9. Determinação/recomendação: que a EPE promova a eliminação da prática de terceirização da 

execução de atividades atinentes ao quadro próprio. (Item 5.5 do Relatório; item 3.1.1.1 do 
Anexo I) 

Responsável: DE - Diretoria Executiva – DGC - Diretoria de Gestão Corporativa 
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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”. As demais têm 
caráter permanente. 

A terceirização foi uma medida asseguradora necessária a uma transição segura desta mão de 
obra por candidatos aprovados em concurso público. No tocante a terceirização de atividades 
próprias dos cargos de nível médio, a Empresa conseguiu fazer, na integralidade, as 
substituições necessárias a partir da realização do segundo concurso público, que viabilizou as 
admissões dos novos empregados a partir do mês de dezembro de 2007; 

Já no tocante ao quadro de nível superior, a retenção de pessoal foi razoavelmente resolvida no 
final de 2007, com a aprovação do novo PCS que, dentro de determinadas condicionantes, 
elevou o salário inicial da carreira. Dando início à gradativa substituição da mão de obra 
terceirizada na área de Tecnologia da Informação (TIC), só viabilizada após o ingresso dos 
empregados oriundos do 2º concurso realizado pela EPE, cujas admissões ocorreram a partir de 
janeiro de 2008. 

Em fevereiro de 2009 (portanto, há um ano do ingresso dos primeiros empregados do 2º 
concurso), por ocasião da renovação de um dos contratos de fornecimento de postos de serviços 
foi dispensado um posto  de Analista de Sistemas de Aplicações e, em março, quando foi 
finalizado o prazo de mais um contrato de Postos de Trabalho vinculados a essa área, foram 
dispensados mais três profissionais, todos devidamente substituídos por empregados  da EPE, 
oriundos do concurso. 

Remanescem na Empresa somente três postos de serviços de Analistas de Suporte de Sistemas, 
cuja especialização não está prevista no Plano de Cargos e Salários da EPE, uma vez que esta 
atividade não está associada ao desenvolvimento de sistemas, que é a característica 
predominante das atividades do cargo de Analista de Gestão Corporativa – área de TIC, mas sim 
à sustentação e manutenção da infraestrutura tecnológica que suporta o trabalho da totalidade 
dos funcionários da EPE, e um posto de Analista de Sistemas de Aplicações, na especialidade de 
Web Designer. Essa especialidade, não especificada no PCS, exige profissionais com 
características especiais de criatividade artística e estética, para as quais o 2º concurso da EPE 
não estava preparado para selecionar.   

Situação: Concluído. A EPE não terceiriza atividades do quadro próprio. 
 

10. 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. (Item 5.5 do Relatório; item 
3.1.1.2 do Anexo I ao Relatório). 
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Responsável: DGC – Diretoria de Gestão Corporativa 
 

Providências adotadas: a EPE preparou um dossiê sobre o assunto.  Foi realizado o 
encaminhamento do mesmo ao DEST por meio do Ofício nº 0272/EPE/2009, de 27/04/2009, 
cumprindo ao que fora recomendado. 

 
Resultados obtidos: Recebemos manifestação encaminhada pelo Ministério de Minas e Energia 
por meio do Ofício nº 1229/2009/SE/MME, de 03/07/2009, ao qual foi anexado o Ofício nº 
424/2009/MP/SE/DEST, de 29/05/2009, contendo a Nota Técnica nº 174/2009/CGS/SE/MP, de 
13/05/2009, por meio da qual o DEST emitiu conclusão conforme a seguir reproduzido: 
“ 
a) A EPE demonstra empreender esforços no sentido da transição entre seus quadros. Hoje apenas 20% dos 

empregados são integrantes do quadro inicial, seja por ampliação da base numérica do quadro permanente, 

seja por extinção de posições no quadro inicial, que se reduziram de 83 para 51 (redução de 38,6%); 

b) O DEST tem competência legal para estabelecer prazo para extinção de Cargo de Livre Provimento ou 

Comissionado em empresas estatais federais, como condição para aprovação de Planos de Carreira, isto não 

se confunde com o previsto na Lei nº 8.745, de 09/12/1993. Nada a impedir que se prorrogue, altere ou 

revogue, de forma circunstanciada e motivada, o prazo conferido à EPE; 

c) Cabe à Empresa assegurar-se do adequado provimento de seus empregos, posto que a gestão das mesmas é 

personificada na forma da Lei.” 

Situação: Concluído. 
 

11. Determinação/recomendação: deverá constar dos editais a exigência da apresentação, pelos 
participantes do certame licitatório, de planilha detalhada dos custos; (Item 5.4 do Relatório; 
item 4.1.1.1 do Anexo I). 

Responsável: SRL - Superintendência de Recursos Logísticos 

Providências adotadas: A EPE acatou a recomendação. Todos os seus editais solicitam 
planilhas de preços adequadas a cada situação. 

Situação: Concluído. 
 

12. Determinação/recomendação: Quando da contratação de serviços terceirizados a Empresa 
deverá se abster de utilizar expressões que possam sugestionar o salário a constar das propostas 
apresentadas no certame licitatório; (Item 5.4 do Relatório; item 4.1.1.2 do Anexo I). 

Responsável: SRL – Superintendência de Recursos Logísticos 
 

Providências adotadas: A EPE já atende plenamente a esta recomendação. Não houve mais 
nenhuma licitação em desacordo com essa orientação. 

Situação: Concluído. 
 

13. Determinação/Recomendação: que a EPE, em nenhuma hipótese, promova a terceirização de 
atividades cujas funções sejam atinentes ao quadro de efetivos; (Item 5.4; Item 4.1.1.3 do Anexo 
I). 

Responsável: SRL – Superintendência de Recursos Logísticos 
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Providências adotadas: A EPE mantém contratados apenas 03 postos de serviços alocados na 
área de Tecnologia da Informação e Comunicação com especializações não recrutadas pelos 
concursos públicos já realizados. 
 
Situação: Concluído. A EPE não terceiriza atividades atinentes ao Quadro Próprio. 
 

14. Determinação/Recomendação: Constar nos editais destinados à contratação de serviços 
continuados, cláusula editalícia que determine uma única possibilidade de data-base a ser 
adotada pelos participantes e que servirá de parâmetro para formulação dos salários propostos; 
(Item 5.4 do Relatório; item 4.1.1.4 do Anexo I) 

Responsável: SRL – Superintendência de Recursos Logísticos 
 
Providências adotadas: A EPE segue a orientação do TCU, conforme seus editais. 
Adicionalmente informamos que a Empresa não mais realiza licitações que envolvam categorias 
funcionais diferentes. 

Situação: Concluído. 
 

15. Determinação/Recomendação: A EPE não deverá renovar o contrato CT-EPE-053. Deve, por 
conseguinte, adotar as necessárias medidas administrativas com o intuito de iniciar 
procedimento licitatório destinado à substituição do serviço prestado; (Item 5.4 do Relatório; 
item 4.1.1.5 do Anexo I) 

Responsável: SRL - Superintendência de Recursos Logísticos 
 
Providências adotadas: A EPE extinguiu os postos de motoristas do referido contrato e 
realizou nova contratação, cuja vigência se iniciou em 24/07/2008. A nova licitação para 
serviços gerais ocorreu em 19 de novembro de 2008, e o contrato foi assinado em 23 de janeiro 
de 2009. 

Situação: Concluído. 
 

16. Determinação/Recomendação: Aprimorar a sistemática de aferição das propostas recebidas 
durante os procedimentos licitatórios com vistas à validação da legalidade dos salários 
considerados; (Item 5.4 do Relatório; item 4.1.1.5 do Anexo I) 

Responsável: SRL - Superintendência de Recursos Logísticos 
 
Providências adotadas: Recomendação atendida - a EPE passou a dotar a sistemática instituída 
pela IN 02/2008 do MPOG, para os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais-SISG, a 
qual prevê a indicação, pelo proponente, do Sindicato representante da categoria. 

Situação: Concluído. 
 

17. Determinação/Recomendação: Deverá ser efetuada revisão da estimativa de valor a ser 
contratado quando houver alterações das premissas anteriormente consideradas, principalmente 
no que concerne ao objeto; (Item 5.4 do Relatório; item 4.1.1.6 do Anexo I) 

Responsável: SRL - Superintendência de Recursos Logísticos 
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Providências adotadas: A EPE observará essa recomendação / determinação sempre que 
ocorrer situação semelhante de alteração de especificações de objeto. 

Situação: Concluído. 
 

18. Determinação/Recomendação: Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando a 
instrução processual; (Item 5.4 do Relatório; item 4.1.1.7 do Anexo I ao Relatório). 

Responsável: SRL - Superintendência de Recursos Logísticos 
 
Providências adotadas: Está no bojo da contratação do CEDOC em andamento, conforme a 
informação do item 5 acima. 

Situação: Em andamento. 
 
19. Determinação/Recomendação: A EPE deve aprimorar a instrução processual, fazendo constar 

nos processos, quando couber, as razões que motivaram a não execução do serviço contratado 
por meio de recursos humanos integrantes do quadro próprio; (Item 5.4 do Relatório;  item 
4.2.1.1 do Anexo I ao Relatório) 

Responsável: SRL - Superintendência de Recursos Logísticos 
 
Providências adotadas: O apontamento da auditoria é pertinente naquilo que diz respeito à 
instrução processual, devendo restar demonstrada a necessidade pública a ser atendida e a forma 
de sua obtenção. Nesse diapasão, o art. 26 da Lei de regência disciplina os requisitos necessários 
à contratação de serviços técnicos especializados e, corroborando à orientação da auditoria, as 
áreas interessadas foram demandadas a demonstrar cabalmente as razões da execução dos 
serviços de forma indireta. 
Relacionada a essa situação resta providência de consolidação dos normativos existentes com 
vistas ao disciplinamento de situações semelhantes. Essa consolidação também se encontra no 
bojo da contratação do CEDOC em andamento, conforme a informação do item 5 acima. 

Situação: Em andamento. 
 

20. Determinação/Recomendação: Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando a 
instrução processual (Item 5.4 do Relatório; item 4.2.1.2 do Anexo I ao Relatório). 

Responsável: SRL - Superintendência de Recursos Logísticos 
 
Providências adotadas: Está no bojo da contratação do CEDOC em andamento, conforme a 
informação do item 5 acima. 

Situação: Em andamento. 
 

21. Determinação/Recomendação: Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando o 
arquivamento dos documentos contendo informações técnicas (Item 5.3 do Relatório; item 
4.3.1.1. do Anexo I ao Relatório). 

Responsável: SRL - Superintendência de Recursos Logísticos 
 
Providências adotadas: Está no bojo da contratação do CEDOC em andamento, conforme a 
informação do item 5 acima. 
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Situação: Em andamento. 
 

22. Determinação/Recomendação: Deverão constar dos convênios celebrados pela EPE 
indicadores que permitam uma adequada aferição de suas execuções (Item 5.3 do Relatório; 
item 4.3.1.2 do Anexo I ao Relatório). 

Responsável: SRL - Superintendência de Recursos Logísticos 
 
Providências adotadas: Em relação aos convênios objeto do apontamento da auditoria, a 
recomendação está prejudicada em razão da denúncia dos mesmos a partir da inclusão da EPE 
no orçamento fiscal. Merece registro o ambiente em que se deu a celebração dos referidos 
convênios – recente constituição da EPE e falta de conhecimento das disposições legais – que 
implicaram na elaboração dos instrumentos de convênio diretamente pelo concedente. 
 
Ainda assim, consideramos oportuna a recomendação e, no processo de consolidação dos 
normativos existentes, dedicaremos especial atenção na elaboração de procedimentos 
específicos para as fases de proposição, execução e prestação de contas dos convênios (também 
no bojo da contratação do CEDOC em andamento, conforme a informação do item 5 acima). 

Situação: Concluído. 
 
23. Determinação/Recomendação: Deverá ser revisto o procedimento adotado, deixando-se de 

considerar como despesa do convênio o valor do imposto de renda incidente sobre os 
rendimentos das aplicações financeiras. Portanto, quando da elaboração das prestações de contas 
deverão ser apropriados ao convênio os rendimentos, líquidos de impostos, das aplicações 
financeiras (Item 5.3 do Relatório; item 4.3.1.4 do Anexo I ao Relatório). 

Responsável: SRF - Superintendência de Recursos Financeiros 
 
Providências adotadas: Recomendação acatada e atendida. O TCU emitiu manifestação em sua 
Instrução Técnica (vide Acórdão nº 3924/2009-TCU-2ª Câmara), item 6.4), considerando as 
constatações da CGU solucionadas, em face das providências adotadas pela EPE. 

Situação: Concluído. 
 

24. Determinação/Recomendação: Deverão ser revistas, individualmente, todas as prestações de 
contas, inclusive as parciais, que consideraram como despesa o referido imposto de renda. 
Concomitantemente, deverão ser reenviadas ao concedente, no caso o MME, todas as prestações 
de contas que tiveram, em função da adequação sugerida, alterações nos valores anteriormente 
apurados (Item 5.3 do Relatório; item 4.3.1.4 do Anexo I ao Relatório); 

Responsável: SRL - Superintendência de Recursos Financeiros 

Providências adotadas: Em atendimento às recomendações da CGU, que se estendia aos 17 
(dezessete) Convênios existentes, a EPE providenciou os ajustes de forma consolidada a partir 
das prestações de contas parciais do 3º quadrimestre de 2007. Ressalta-se que a consolidação 
foi realizada em cada um dos Convênios, adequando-se os valores dos 17 Convênios. 
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Os ajustes realizados de forma consolidada (individualmente por Convênio) visaram atender 
aos princípios da razoabilidade e economicidade, haja vista tratarem-se de modificações de 
ordem formal, que em nada afetariam o resultado dos saldos das disponibilidades. Não houve 
limitação dos recursos disponíveis para a execução do Convênio, e não restou percebido, 
conforme sugerido pela equipe da CGU, descompasso entre os cronogramas de execução 
físico e financeiro. 

Como a alteração em cada uma das prestações de contas iria gerar esforço de mão de obra que 
naquela oportunidade a EPE não dispunha, além do esforço adicional e proporcional do 
Ministério de Minas e Energia, optou-se por proceder a regularização no 3º. Quadrimestre de 
2007, apresentando na Relação de Pagamentos o estorno pelo valor acumulado concomitante 
com a redução dos rendimentos apresentados no Relatório de Execução de Receita e Despesa. 
Inexistia efeito prático e efetividade na revisão das prestações de contas parciais. 

Destaca-se, ainda, que os referidos Convênios foram todos encerrados, a partir do ingresso da 
EPE no orçamento fiscal, oportunidade em que restou acordada, entre o MME e esta Empresa, 
a denúncia dos convênios. Dessa forma, a partir de maio de 2008, não houve mais apropriação 
de quaisquer despesas aos mesmos, exceto regularizações de despesas bancárias e pagamentos 
de retenções de tributos, bem como o recolhimento de glosas feitas pelo Ministério 

Com a publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA nº. 11.647, de 24 de março de 2008, a 
EPE passou a integrar o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e na condição de empresa 
dependente passou a receber subsídios para fazer face ao custeio e investimento de suas 
atividades comerciais. Os compromissos já assumidos por conta dos recursos provenientes 
dos Convênios passaram a integrar o orçamento da EPE com vinculação, na sua maioria, ao 
Programa de Aceleração Econômica – PAC. 

Os recursos disponíveis, após os Termos de Denúncia dos Convênios de Cooperação Técnica 
e Financeira, foram integralmente recolhidos ao MME até dezembro de 2008. Assim sendo, 
foram encaminhadas as últimas prestações de contas para análise do Ministério. 

Diante de todo o exposto e considerando que a análise da primeira SECEX, conforme item 6.4 
da instrução técnica que fundamentou o Acórdão nº. 3924/2009 adotado pelo TCU em sessão 
da 2ª. Câmara, de 28 de julho de 2009, reputou que as constatações elencadas, entre elas a 
constante do item 6.4.4, já haviam sido solucionadas em face das providências adotadas pela 
EPE, esta Empresa emitiu o Ofício nº 0861, de 02/10/2009 endereçado ao Sr. Secretário de 
Controle Externo da 1ª SECEX solicitando que fosse apreciado o nosso pleito no sentido de 
considerar a referida recomendação atendida, dispensando-se o envio de novas prestações ao 
MME, pelos motivos aqui expressos. Destaca-se que o mencionado Ofício nº 0861 foi 
encaminhado por cópia para a 9ª SECEX (RJ) , por meio do Ofício nº 0864, de 02/10/2009, 
com vistas à sua anexação ao processo de Tomada de Contas da EPE referente ao exercício de 
2008. 

Situação: Concluído. 

25. Determinação/Recomendação: Deverá ser eliminada a prática de utilização de recursos de 
convênios para ressarcimento de despesas de custeio da EPE sem a prévia adequação dos planos 
de trabalho (Item 5.3 do Relatório; item 4.3.1.5 do Anexo I ao Relatório); 

Responsável: SRF - Superintendência de Recursos Financeiros 
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Providências adotadas: O apontamento da auditoria em oportunidade anterior provocou a 
discussão do problema no âmbito do MME e contou com a participação da CONED/STN, 
DI/SFC, AECI/MME e EPE, resultando na orientação expedida por meio da Nota n° 
1177/2006/STN/CONED, de 13/06/2006, que reconheceu a possibilidade de se realizar a 
apropriação das despesas aos convênios, mediante adequado mecanismo de rateio encaminhado 
ao concedente na forma recomendada, e inclusão no plano de trabalho mediante simples 
apostilamento ou por termo aditivo. Assiste razão à equipe de auditoria quando registra que não 
houve o ajuste dos planos de trabalho.  Todavia, a partir do ingresso da EPE no orçamento 
fiscal, restou acordada, entre o MME e a EPE, a denúncia dos convênios. Dessa forma, a partir 
de maio de 2008, não houve mais apropriação de despesas aos convênios e os contratos de 
prestação de serviços remanescentes são custeados com recursos do orçamento da EPE. 

 
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 
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. 
Na instrução do processo de contas da EPE (TC-017.509/2008-4) consta análise da 3ª Divisão 
Técnica da 1ª SECEX, acatada pelos ministros do TCU no julgamento das contas, que ressalta 
que este assunto já foi tratado nas contas de 2005 (TC-12130/2006-7) e que em vista da 
recomendação da CGU e considerando que a EPE foi incluída no Orçamento Fiscal em 2008, 
entendem os técnicos do TCU que são desnecessárias providências adicionais a respeito. 

Situação: Concluído. 
 

26. Determinação/Recomendação: Há necessidade de que a EPE realize formal e sistematicamente 
gestões junto ao MME com o objetivo de que seja dada maior celeridade à análise das 
prestações de contas parciais encaminhadas, pronunciando-se acerca da adequação da execução 
dos convênios celebrados (Item 5.3 do Relatório; item 4.3.1.6 do Anexo I ao Relatório). 

Responsável: Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Administração - MME 
Providências adotadas: Conforme entendimento emanado no Acórdão 3.924/2009, o TCU 
entende que esta providência não cabe à EPE. Nesse sentido emitiu determinação ao Ministério 
de Minas e Energia - MME (item 1.5.2.1 do mencionado Acórdão) para que o mesmo adote 
providências imediatas com vistas a analisar todas as prestações de contas atinentes aos 
convênios celebrados com a EPE, para as quais não houve pronunciamento quanto à sua 
aprovação (item 6.9, fls. 225/226, vol. 1). 
a situação dos convênios MME/EPE, até a presente data, conforme segue: 
a. Convênios aprovados: 024/2005-MME, 027/2005-MME. 
b. Convênios em fase de aprovação: 026/2005-MME, 028/2005-MME 035/2005-MME e 

036/2005-MME. 
c. Convênios em análise: 013/2004-MME, 022/2005-MME, 023/2005-MME, 025/2005-MME, 

029/2005-MME, 030/2005-MME, 031/2005-MME, 032/2005-MME, 033/2005-MME, 
034/2005-MME e 039/2005-MME. 

Situação: Providência a cargo do Ministério de Minas e Energia. Não cabe à EPE. 
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11B. Determinações e recomendações do TCU 
    

EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
1 008.380/2007-1   1603/2008 – PL 1 CI Ofício 126/2009-

TCU/SEFTI 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Encaminhamento de documento contendo as respostas consolidadas do Levantamento acerca da 
Governança de Tecnologia da Informação na Administração Pública Federal, bem como as 
respostas apresentadas pela EPE. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
PR – Presidência / DGC - Diretoria de Gestão 
Corporativa 

76610 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
Não se aplica. 
Síntese dos resultados obtidos  
Não se aplica. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
2 029.178/2007-4   1032/2008 – PL 9.1 DE Ofício 26/2009-

TCU/SECOB 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinar à EPE que informe sobre o cronograma das ações planejadas para atualização do banco 
de custos do Sistema Informatizado de Orçamento de Usinas Hidrelétricas – SISORH, bem como o 
cumprimento das etapas previstas. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
PR - Presidência 76610 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
Foi encaminhado o Ofício nº 0254/EPE/2009 em 13/04/2009 informando a dificuldade em se conhecer os 
custos unitários praticados à época em face de os empreendedores tratarem as informações como de caráter 
estratégico e reservado, por conta da competição no processo de obtenção de concessão de empreendimentos, 
por meio de leilões de compra de energia por eles produzida. Ressaltou-se que a EPE estava realizando 
cotação direta no mercado com o objetivo de obter preços unitários mais recentes uma vez que o banco de 
preços do SISORH encontrava-se desatualizado desde 2003. Julgou-se necessário atualizar tal banco de 
preços. Constatou-se que havia a necessidade de implantação de modificações operacionais no sistema 
informatizado, relativas ao módulo de elaboração de orçamentos de obras civis, de forma a atender as 
necessidades da empresa. Para tanto foi contratada uma empresa especializada com experiência nos 
programas do SISORH que, em parceria com os técnicos da EPE promoveram as modificações na arquitetura 
e na gerência dos dados do sistema, propiciando o uso compartilhado e cooperativo entre os diversos 
módulos e usuários do sistema. Durante a gestão do sistema pela ELETROBRÁS foi construída parceria com 
a Fundação Getúlio Vargas – FGV para o fornecimento de preços dos serviços e de materiais para alimentar 
o Banco de Preços. Por força dessa parceria a FGV desenvolveu expertise no universo a ser pesquisado e 
acesso às informações tidas como estratégicas pelos diversos agentes que se envolvem na pesquisa. Assim, 
foi necessária a contratação pela EPE da FGV para prestação de serviços especializados com vistas à 
reativação da atualização do Banco de Preços do SISORH, necessário ao processo de elaboração de 
orçamentos dos empreendimentos. O cronograma de reativação de preços dependia da efetivação da 
contratação que estava prevista de ocorrer até o mês de julho de 2009, propiciando a emissão do primeiro 
relatório trimestral de preços no mês de dezembro de 2009.  
Síntese dos resultados obtidos  
Atualização do Banco de Preços do SISORH com reflexo na obtenção de base mais atual para 
orçamentação dos empreendimentos. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
O Tratamento restritivo por parte dos empreendedores dificultou a obtenção de preços atualizados; A 
necessidades de modificações estruturais do sistema SISORH e de abertura de processo de contratação gerou 
demanda adicional de tempo até a obtenção do primeiro relatório trimestral de preços.  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
3 021.247/2008-5   - - DI Ofício 207/2009-

TCU/SEFID 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Encaminhamento de minuta de relatório de auditoria operacional sobre o Tema de Maior 
Significância Segurança Energética, para que a EPE se manifestasse sobre o teor do mesmo. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
PR - Presidência 76610 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A EPE encaminhou comentários por meio do Ofício nº 0411/EPE/2009 de 15/06/2009. 
Síntese dos resultados obtidos  
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
Não se aplica 
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
4 008.524/2005-7   125/2009 – 2 1.5 DE Ofício 44/2009-

TCU/SECEX - 1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinar Empresa de Pesquisa Energética - EPE, que observe as disposições contidas no art. 5º, § 
1º da Decisão Normativa TCU nº 85/2007, alterada pela Decisão Normativa TCU nº 88/2007, o qual 
estabelece a obrigação do dirigente máximo da unidade emitir declaração atestando que as 
informações contidas em banco de dados informatizado sobre o rol de responsáveis são fidedignas. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
PR - Presidência 76610 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A EPE havia passado a adotar a partir do exercício de 2005 o procedimento de emitir relação 
devidamente assinada pelo seu Presidente contendo o Rol de Responsáveis. A partir do exercício de 
2008, conforme disposições da Instrução Normativa nº 57, de 27 de agosto de 2008 e da Decisão 
Normativa nº 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), a EPE 
ficou desobrigada de emitir a declaração objeto dessa determinação do TCU, uma vez que sua 
prestação de contas passou a ser realizada por meio do instrumento “Relatório de Gestão” que não 
prevê essa declaração. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
5 012.130/2006-7   1248/2009 – 2 1.5.1 DE Ofício 160/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à EPE que se abstenha de fixar, no instrumento convocatório, quando de licitação 
com vistas à contratação de mão-de-obra terceirizada, valores pertinentes a salários ou benefícios 
(tais como vale alimentação), bem como de exigir a concessão aos empregados contratados de 
benefícios adicionais aos legalmente estabelecidos (tais como planos de saúde), por representar 
interferência indevida na política de pessoal de empresa privada e representar ônus adicional à 
Administração sem contrapartida de benefício direto (item 7.1.1.1 do Relatório de Avaliação de 
Gestão nº 175.828). 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A determinação foi atendida. A EPE não fixa valores pertinentes a salários ou benefícios nem exige 
a concessão de benefícios adicionais aos legalmente estabelecidos quando da realização de 
licitações. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
6 012.130/2006-7   1248/2009 – 2 1.5.2 DE Ofício 160/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à EPE que efetue registro no SIASG de contratos firmados em exercícios anteriores a 
2007 que ainda estejam vigentes (item 7.4.1.1 do Relatório de Avaliação de Gestão nº 175.828). 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A determinação foi atendida. Todos os contratos já estão devidamente registrados no SIASG. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
7 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.1 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética - EPE, que observe a disposição contida no item 7, 
do Anexo II da DN/TCU nº 93/2008, que trata do Demonstrativo do fluxo financeiro de projetos ou 
programas financiados com recursos externos, ocorridos no ano e acumulados até o período em 
exame (item 5.1, fl. 216, vol. 1). 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A EPE não se utiliza (nem utilizou nos exercícios anteriores) de financiamento externo para o 
desenvolvimento de quaisquer projetos ou programas, não se aplicando este item objeto do item 7, 
do Anexo II da DN/TCU nº 93/2008 (preenchimento de Demonstrativo do fluxo financeiro de 
projetos ou programas financiados com recursos externos). A determinação já vem sendo atendida, 
conforme se pode verificar na informação contida no Relatório de Gestão referente ao exercício de 
2008 (item 7, página 54 do Relatório) encaminhado ao Tribunal de Contas da União em 2009. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
8 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas 
pela CGU quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz 
respeito ao item 4 – gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do 
Relatório nº 208.435. 
 
Item 1.1.1.1 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: a Empresa deve aprimorar seu 
relatório de gestão, mais especificamente no que diz respeito ao item 4 – gestão de programas e 
ações, e ao item 5 – desempenho operacional. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
PR - Presidência 76610 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
Foi criado grupo de trabalho sob a coordenação da Presidência com participação das Assessorias das 
Diretorias, cujos resultados já foram apresentados na formatação do Relatório de Gestão referente à 
Prestação de Contas Anual da EPE correspondente ao exercício de 2008. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
9 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 

477/2009-
TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas 
pela CGU quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz 
respeito ao item 4 – gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do 
Relatório nº 208.435. 
Item 1.1.2.1 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: a EPE deverá implementar 
sistemática de planejamento que contemple, entre outras ações, a definição dos indicadores de 
gestão que proporcionem a aferição de seu desempenho operacional sob a ótica da efetividade, 
eficiência e eficácia. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
PR - Presidência 76610 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
Foi criado grupo de trabalho sob a coordenação da Presidência com participação das Assessorias das 
Diretorias. Os primeiros resultados originaram a formatação do Relatório de Gestão referente à 
Prestação de Contas Anual da EPE correspondente ao exercício de 2008. Uma proposta preliminar 
do Planejamento Estratégico foi formatada ao final do exercício de 2009 e deverá ser avaliada pelo 
Grupo de Trabalho e apresentada à Diretoria para análise da pertinência de sua implementação. 
Importante destacar que o desenvolvimento e a implantação da sistemática de planejamento 
demanda longo prazo em razão das discussões que são necessárias. 
Síntese dos resultados obtidos  
Em andamento 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
A implantação da sistemática de planejamento demanda longo prazo de discussões internas e, 
depende fundamentalmente do êxito da contratação do Projeto CEDOC, pois o mapeamento dos 
processos internos e conhecimentos dos principais atributos facilitará, entre outros, a identificação 
de indicadores de desempenho que sejam mais apropriados à realidade da EPE.  
Não obstante a formatação de proposta preliminar, o envolvimento da Empresa em constantes 
demandas técnicas no âmbito do Governo com vistas ao desenvolvimento de estudos necessários ao 
planejamento energético, bem como à expansão da geração e transmissão de energia têm dificultado 
o cumprimento desta recomendação da CGU. 
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
10 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas pela CGU 
quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz respeito ao item 4 
– gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 
4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do Relatório nº 208.435. 
Item 3.1.1.1 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: que a EPE promova a 
eliminação da prática de terceirização da execução de atividades atinentes ao quadro próprio. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
DE - Diretoria Executiva – DGC - Diretoria de 
Gestão Corporativa 

76610 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A EPE tem envidado esforços para a eliminação total da execução de atividades atinentes ao seu quadro 
próprio, por terceiros. Atualmente, remanescem na Empresa somente três postos de serviços cujas atividades 
estão relacionadas à sustentação e manutenção da infraestrutura tecnológica que suporta o trabalho da 
totalidade dos funcionários da EPE, e um posto de Analista de Sistemas de Aplicações, na especialidade de 
Web Designer. Estas funções não constam no Plano de Cargos e Salários. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
A substituição integral, por concursados, dos postos de serviços relacionados as atividades de licitações e 
contratos e de desenvolvimento de sistemas, já concluída, demonstra o esforço empreendido pela EPE para a 
rápida consolidação do seu quadro de pessoal próprio.  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
11 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas 
pela CGU quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz 
respeito ao item 4 – gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do 
Relatório nº 208.435. 
 
Item 3.1.1.2 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: solicitar ao DEST 
pronunciamento acerca da legalidade da permanência da contratação de pessoal por livre 
provimento. Para tanto, deve-se encaminhar dossiê contendo toda a documentação relevante acerca 
da matéria. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
DGC - Diretoria de Gestão Corporativa - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
Foi realizado o encaminhamento do Ofício nº 0272/EPE/2009, de 27/04/2009, ao DEST, conforme 
recomendado. Recebemos manifestação encaminhada pelo Ministério de Minas e Energia por meio 
do Ofício nº 1229/2009/SE/MME, de 03/07/2009, ao qual foi anexado o Ofício nº 
424/2009/MP/SE/DEST, de 29/05/2009, contendo a Nota Técnica nº 174/2009/CGS/SE/MP, de 
13/05/2009, por meio da qual o DEST emitiu conclusão conforme a seguir reproduzido: 

a) “A EPE demonstra empreender esforços no sentido da transição entre seus quadros. Hoje apenas 20% dos empregados 

são integrantes do quadro inicial, seja por ampliação da base numérica do quadro permanente, seja por extinção de posições no 

quadro inicial, que se reduziram de 83 para 51 (redução de 38,6%); 

b) O DEST tem competência legal para estabelecer prazo para extinção de Cargo de Livre Provimento ou Comissionado em 

empresas estatais federais, como condição para aprovação de Planos de Carreira, isto não se confunde com o previsto na Lei nº 

8.745, de 09/12/1993. Nada a impedir que se prorrogue, altere ou revogue, de forma circunstanciada e motivada, o prazo 

conferido à EPE; 

c) Cabe à Empresa assegurar-se do adequado provimento de seus empregos, posto que a gestão das mesmas é personificada 

na forma da Lei.” 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
12 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas 
pela CGU quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz 
respeito ao item 4 – gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do 
Relatório nº 208.435. 

Item 3.1.1.3 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: elaborar cronograma que, 
considerando a estrutura de cargos da EPE, identifique as ações a serem implementadas com vista a 
substituição dos empregados contratados por livre provimento, hoje exercendo funções 
comissionadas do quadro permanente da EPE, por concursados. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
PR – Presidência – DE - Diretoria Executiva 76610 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A partir do recebimento do Ofício nº 477/2009-TCU/SECEX-1 de 31/07/2009, que encaminhou cópia do 
Acórdão 3.924/2009, com a anexa “Proposta de Mérito” que apresenta a análise das recomendações da CGU 
e das providências adotadas pela EPE, em especial o item 6.3 (Fls. 217 do processo TC-017509/2008-4) a 
EPE vem discutindo estratégias com vistas a formalizar uma agenda de intenções conforme proposto pelo 
Analista de Controle Externo da 3ª DT – 1ª SECEX. 
Síntese dos resultados obtidos  
Em andamento 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
Há necessidade de maturação do quadro técnico da EPE, com esforços no sentido de serem introduzidas 
capacitação e formação de competência a nível gerencial. A capacitação profissional é necessária, todavia 
não suficiente para preparar profissionais recém-formados da universidade ou oriundos de outras áreas de 
atuação, que não a do Setor Energético. 
A realização de estudos pela EPE requerem conhecimentos específicos e muitos anos de experiência 
profissional. Como exemplo podemos citar os estudos técnico-econômicos para otimização de 
empreendimentos hidrelétricos  como o de uma Usina Hidrelétrica do porte de Belo Monte, onde o trabalho 
da EPE representou a economia de alguns bilhões de reais na construção do empreendimento; o 
dimensionamento de Linhas de Transmissão;  ou a elaboração de estudos e análises para a definição do 
modelo de exploração de petróleo em águas ultraprofundas como o Pré-Sal.  
A experiência acumulada da maior parte dos profissionais que compõe o Quadro Inicial, em sua área de 
conhecimento, seja em empresas privadas ou estatais, precisa ser gradativamente assimilada pelos 
empregados concursados, cujos empregados mais antigos na EPE tem 3 anos de atividade na Empresa. 
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
13 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas 
pela CGU quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz 
respeito ao item 4 – gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do 
Relatório nº 208.435. 
 
Item 4.1.1.1 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: deverá constar dos editais a 
exigência da apresentação, pelos participantes do certame licitatório, de planilha detalhada dos 
custos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A EPE acatou a recomendação. Todos os seus editais solicitam planilhas de preços adequadas a 
cada situação. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
14 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas 
pela CGU quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz 
respeito ao item 4 – gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do 
Relatório nº 208.435. 
 
Item 4.1.1.2 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: quando da contratação de 
serviços terceirizados a Empresa deverá se abster de utilizar expressões que possam sugestionar o 
salário a constar das propostas apresentadas no certame licitatório. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A EPE já atende plenamente a esta recomendação. Não houve mais nenhuma licitação em 
desacordo com essa orientação. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
15 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas 
pela CGU quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz 
respeito ao item 4 – gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do 
Relatório nº 208.435. 
 
Item 4.1.1.3 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: que a EPE, em nenhuma 
hipótese, promova a terceirização de atividades cujas funções sejam atinentes ao quadro de efetivos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
DE - Diretoria Executiva – DGC - Diretoria de 
Gestão Corporativa 

76610 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
Conforme já discorrido na informação de providências referentes ao Item 3.1.1.1 do Anexo I ao 
Relatório n° 208435 acima, a EPE mantém contratados apenas 03 postos de serviços alocados na 
área de Tecnologia da Informação e Comunicação com especializações não recrutadas pelos 
concursos públicos já realizados.  
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
A necessidade de maturação do quadro de empregados e os procedimentos inerentes à discussão para revisão 
de um plano de cargos e salários afetaram a velocidade pretendida para a conclusão dessa providência. A 
substituição integral, por concursados, dos postos de serviços relacionados as atividades de licitações e 
contratos e de desenvolvimento de sistemas, já concluída, demonstra o esforço empreendido pela EPE para a 
rápida consolidação do seu quadro de pessoal próprio.  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
16 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas 
pela CGU quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz 
respeito ao item 4 – gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do 
Relatório nº 208.435. 
 
Item 4.2.1.1 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: a EPE deve aprimorar a 
instrução processual, fazendo constar nos processos, quando couber, as razões que motivaram a não 
execução do serviço contratado por meio de recursos humanos integrantes do quadro próprio. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

A EPE lançou licitação na modalidade Concorrência (CO.EPE.002/2008) do tipo “Técnica e 
Preço”, sendo publicado, em 30 de dezembro de 2008, o Edital de Abertura da Licitação, 
informando que a data limite para entrega e abertura de propostas seria no dia 16 de fevereiro de 
2009. 

Após o lançamento da Concorrência, cerca de 50 empresas retiraram o Edital e fizeram vários 
pedidos de esclarecimentos, sendo adiado, por duas vezes, o prazo fixado para entrega e abertura 
das propostas, tendo ocorrido efetivamente em 16 de março de 2009.  

Apenas um Consórcio entregou proposta. Sendo este declarado habilitado, foi marcada e 
efetivada a abertura da proposta técnica para 03 de abril de 2009. Contudo, a proposta única 
continha diversos erros e ressalvas. Assim, a Comissão Especial de Licitação, ouvida a empresa 
que fez o Projeto Básico, tomou a decisão de desclassificar a proposta. 

Em 30 de abril de 2009, após prazos regulamentares de recursos, foi publicado no D.O.U. extrato 
dando a licitação como fracassada. 

Imediatamente após a licitação ter sido declarada fracassada, os técnicos envolvidos no projeto se 
reuniram e, ouvidas a empresa líder do consórcio desclassificado e a empresa que apresentou o 
maior número de pedidos de esclarecimentos na licitação fracassada, analisaram os fatores que 
puderam ter contribuído para o fracasso da licitação e avaliaram que seria necessário revisar ao 
menos os seguintes itens: prazo, orçamento e falta de clareza em alguns itens do edital. 
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Os técnicos da EPE envolvidos nessa licitação, reunidos desde 15 de junho de 2009, revisaram o 
Projeto Básico e submeteram à aprovação da Diretoria Executiva e Conselho de Administração 
para a nova contratação, no valor global estimado de R$ 4.874.520,00.  

O prazo estimado para a conclusão do certame licitatório era de 130 dias corridos e o de 
implantação do projeto pela empresa vencedora de aproximadamente 31 meses.   

Assim, foi publicado no DOU, em 24 de agosto de 2009, o lançamento da nova licitação (CO. 
EPE. 001/2009), que teve sua abertura prevista para 09/10/2009, com o objetivo de efetuar a 
contratação do seguinte objeto: “Contratação de empresa de prestação de serviços técnicos 
especializados para a implantação do Centro de Documentação e Conhecimento (CEDOC), 
incluindo o fornecimento de infraestrutura, na forma de serviços, compreendendo: 

 elaboração do modelo de gestão documental da EPE; 

 mapeamento de processos de negócio da EPE; 

 elaboração do sistema normativo da EPE; 

 implantação de um sistema integrado de gestão de informações (ECM); 

 fornecimento da ferramenta de BPM; 

 implantação de processos de negócio da EPE em ferramenta de BPM; 

tratamento do acervo de documentos e informações existentes, de acordo com o suporte de 
armazenamento, físico e eletrônico; 

 desenvolvimento e implantação de sistema de protocolo; 

O Centro de Documentação e Conhecimento (CEDOC) e seus serviços abrangerão todas as áreas 
da EPE. 

O referido processo licitatório encontra-se suspenso devido à solicitação de análise requerida por 
motivo de denúncia apresentada à Presidência da EPE, que determinou a realização de auditoria 
interna no processo. 

A Auditoria Interna da EPE analisou o processo, concluindo pela improcedência da denúncia e, 
não obstante, recomendou melhorias, estando as mesmas sendo processadas para republicação do 
Edital. 

Síntese dos resultados obtidos  
Em andamento 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
Diversos fatores impactaram a adoção de providências para atendimento à recomendação da CGU, 
tais como: diversos pedidos de esclarecimentos provocando dois adiamentos de prazo de entrega de 
propostas; licitação fracassada devido a erros na proposta de único licitante; revisão de cronograma, 
orçamento e detalhamento técnico do serviço; relançamento de Edital; realização de auditoria 
interna para apuração de denúncia apresentada  para a Presidência da EPE; remessa de informações 
ao Tribunal de Contas da União; revisão de procedimentos e revisão de Edital atendendo 
recomendações da Auditoria Interna e determinação do Tribunal de Contas da União. 
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
17 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas 
pela CGU quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz 
respeito ao item 4 – gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do 
Relatório nº 208.435. 
 
Item 4.2.1.2 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: Deverá ser elaborado 
normativo interno disciplinando a instrução processual. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
Está no bojo da contratação do CEDOC em andamento, conforme a informação do item nº 16 
anterior. 
Síntese dos resultados obtidos  
Em andamento 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
Vide informações no item nº 16 acima. 
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
18 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas 
pela CGU quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz 
respeito ao item 4 – gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do 
Relatório nº 208.435. 
 
Item 4.3.1.1 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: Deverá ser elaborado 
normativo interno disciplinando o arquivamento dos documentos contendo informações técnicas. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
Também está no bojo da contratação do CEDOC em andamento, conforme a informação do item de 
nº 16 anterior. 
Síntese dos resultados obtidos  
Em andamento 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
Vide informações no item nº 16 acima. 
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
19 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas 
pela CGU quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz 
respeito ao item 4 – gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do 
Relatório nº 208.435. 
 
Item 4.1.1.7 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: Deverá ser elaborado 
normativo interno disciplinando a instrução processual. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
Também está no bojo da contratação do CEDOC em andamento, conforme a informação do item de 
nº 16 anterior. 
Síntese dos resultados obtidos  
Em andamento 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
Vide informações no item nº 16 acima. 
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
20 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas 
pela CGU quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz 
respeito ao item 4 – gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do 
Relatório nº 208.435. 
 

Item 4.3.1.4 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação 01: Deverá ser revisto o 
procedimento adotado, deixando-se de considerar como despesa do convênio o valor do imposto 
de renda incidente sobre os rendimentos das aplicações financeiras. Portanto, quando da 
elaboração das prestações de contas deverão ser apropriados ao convênio os rendimentos, líquidos 
de impostos, das aplicações financeiras. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRF - Superintendência de Recursos Financeiros - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A EPE passou a adotar o procedimento conforme recomendado pela equipe da CGU. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
21 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que observe as recomendações proferidas 
pela CGU quanto aos itens 1.1.1.1 (aprimorar o relatório de gestão, mais especificamente no que diz 
respeito ao item 4 – gestão de programas e ações e ao item 5 – desempenho operacional), 1.1.2.1, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.3.1.1, 4.1.1.7 e 4.3.1.4 do 
Relatório nº 208.435. 
Item 4.3.1.4 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação 02: deverão ser revistas, 
individualmente, todas as prestações de contas, inclusive as parciais, que consideraram como 
despesa o referido imposto de renda. Concomitantemente, deverão ser reenviadas ao concedente, no 
caso o MME, todas as prestações de contas que tiveram, em função da adequação sugerida, 
alterações nos valores anteriormente apurados. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRF - Superintendência de Recursos Financeiros - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
Em atendimento às recomendações da CGU, que se estendia aos 17 (dezessete) Convênios 
existentes, a EPE providenciou os ajustes de forma consolidada a partir das prestações de contas 
parciais do 3º quadrimestre de 2007. Ressalta-se que a consolidação foi realizada em cada um dos 
Convênios, adequando-se os valores dos 17 Convênios. 
Os ajustes realizados de forma consolidada (individualmente por Convênio) visaram atender aos 
princípios da razoabilidade e economicidade, haja vista tratarem-se de modificações de ordem 
formal, que em nada afetariam o resultado dos saldos das disponibilidades. Não houve limitação 
dos recursos disponíveis para a execução do Convênio, e não restou percebido, conforme 
sugerido pela equipe da CGU, descompasso entre os cronogramas de execução físico e financeiro. 
Como a alteração em cada uma das prestações de contas iria gerar esforço de mão de obra que 
naquela oportunidade a EPE não dispunha, além do esforço adicional e proporcional do 
Ministério de Minas e Energia, optou-se por proceder a regularização no 3º. Quadrimestre de 
2007, apresentando na Relação de Pagamentos o estorno pelo valor acumulado concomitante com 
a redução dos rendimentos apresentados no Relatório de Execução de Receita e Despesa. Inexistia 
efeito prático e efetividade na revisão das prestações de contas parciais. 
Destaca-se, ainda, que os referidos Convênios foram todos encerrados, a partir do ingresso da 
EPE no orçamento fiscal, oportunidade em que restou acordada, entre o MME e esta Empresa, a 
denúncia dos convênios. Dessa forma, a partir de maio de 2008, não houve mais apropriação de 
quaisquer despesas aos mesmos, exceto regularizações de despesas bancárias e pagamentos de 
retenções de tributos, bem como o recolhimento de glosas feitas pelo Ministério. 
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Com a publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA nº. 11.647, de 24 de março de 2008, a EPE 
passou a integrar o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e na condição de empresa 
dependente passou a receber subsídios para fazer face ao custeio e investimento de suas 
atividades comerciais. Os compromissos já assumidos por conta dos recursos provenientes dos 
Convênios passaram a integrar o orçamento da EPE com vinculação, na sua maioria, ao Programa 
de Aceleração Econômica – PAC. 
Os recursos disponíveis, após os Termos de Denúncia dos Convênios de Cooperação Técnica e 
Financeira, foram integralmente recolhidos ao MME até dezembro de 2008. Assim sendo, foram 
encaminhadas as últimas prestações de contas para análise do Ministério. 
Diante de todo o exposto e considerando que a análise da primeira SECEX, conforme item 6.4 da 
instrução técnica que fundamentou o Acórdão nº. 3924/2009 adotado pelo TCU em sessão da 2ª. 
Câmara, de 28 de julho de 2009, reputou que as constatações elencadas, entre elas a constante do 
item 6.4.4, já haviam sido solucionadas em face das providências adotadas pela EPE, esta 
Empresa emitiu o Ofício nº 0861, de 02/10/2009 endereçado ao Sr. Secretário de Controle 
Externo da 1ª SECEX solicitando que fosse apreciado o nosso pleito no sentido de considerar a 
referida recomendação atendida, dispensando-se o envio de novas prestações ao MME, pelos 
motivos aqui expressos. Destaca-se que o mencionado Ofício nº 0861 foi encaminhado por cópia 
para a 9ª SECEX (RJ), por meio do Ofício nº 0864, de 02/10/2009, com vistas à sua anexação ao 
processo de Tomada de Contas da EPE referente ao exercício de 2008. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
As providências, se adotadas nos exatos termos da recomendação da CGU, ou seja, de forma 
individualizada em cada uma das prestações de contas trimestrais dos 17 convênios firmados com o 
Ministério de Minas e Energia provocaria um esforço desnecessário que resultaria em demanda de 
grande período de tempo e recursos materiais e humanos, o que não traria efeito prático, pois se 
tratava apenas de ajustes formais. Assim a opção escolhida se mostrou econômica e 
operacionalmente mais positiva e redundou no mesmo efeito no que diz respeito à execução 
financeira e física dos convênios. 
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
22 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.3 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que, adote providências com vistas à 
realização de nova pesquisa de preços, quando as especificações do objeto a ser contratado forem 
alteradas, de sorte a obter estimativa mais adequada (item 6.7, fl.224, vol. 1). 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A EPE observará essa recomendação / determinação sempre que ocorrer situação semelhante de 
alteração de especificações de objeto. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

108 
 

 
 
 
 

EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
23 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.4 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que, proceda, nos próximos convênios, a 
uma elaboração mais sólida dos indicadores que balizarão as análises de eficácia, eficiência e 
efetividade do convênio, em observância às disposições contidas no art. 2º da IN/STN nº 01/97 
(item 6.8, fl.224/225, vol. 1). 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
Houve a denúncia dos convênios e a devolução dos saldos. Novos convênios que eventualmente 
venham a ser firmados pela EPE irão buscar atender à recomendação da CGU e determinação do 
TCU. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
24 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.5 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que estabeleça nos editais de licitação, nas 
próximas contratações de serviços continuados, se a periodicidade dos reajustes terá como base a 
data-limite para apresentação da proposta ou a data do orçamento (item 2.1, fl. 230, vol. 1). 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A EPE segue a orientação do TCU, conforme seus editais. Adicionalmente informamos que a 
Empresa não mais realiza licitações que envolvam categorias funcionais diferentes. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
25 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.6 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Determinação à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que abstenha-se de conceder repactuações 
de contratos decorrentes de pleito salarial sem a observância da Súmula 374 do Tribunal Superior 
do Trabalho/TST, que reza que "empregado integrante de categoria profissional diferenciada não 
tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a 
empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria" (item 2.2, fls. 230/231, vol. 1). 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A EPE realizou o aprimoramento dos seus editais com vistas a melhor definir as condições de 
elaboração das propostas para contratação de serviços continuados. A Empresa não mais realiza 
licitações que envolvam categorias funcionais diferentes. 
Síntese dos resultados obtidos  
Concluído 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
26 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.2.1 DE Ofício 477/2009-

TCU/SECEX -1 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

MME 2852 
Descrição da Deliberação:  
Determinação ao Ministério de Minas e Energia – MME, que adote providências imediatas com 
vistas a analisar todas as prestações de contas atinentes aos convênios celebrados com a EPE, para 
as quais não houve pronunciamento quanto à sua aprovação (item 6.9, fls. 225/226, vol. 1). 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
Subsecretaria de Planejamento Orçamento e 
Administração - MME 

8932 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
Providência sob a responsabilidade do MME. A EPE realizou o encaminhamento de todas as 
prestações de contas e vem atendendo a todas as solicitações de informações originadas do 
Ministério.  
As informações do MME indicam que as prestações de contas dos Convênios MME/EPE nº. 024 e 
027 foram aprovados até 31 de dezembro de 2009, que as prestações de contas dos Convênios 
MME/EPE nº. 026, 028, 035 e  036/2005 encontram-se em fase de aprovação, que as prestações de 
contas do Convênio MME/EPE nº. 013/2004 continuam sendo analisadas na Coordenação Geral de 
Orçamento e Finanças do Ministério, que as prestações de contas dos Convênios MME/EPE nº. 022, 
023, 025, 029, 030, 031, 032, 033, e 034/2005 foram encaminhadas à Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Energético do Ministério para complementação de informações e documentos ou 
para manifestação da área técnica sobre pendências levantadas pela Coordenação Geral de 
Orçamento e Finanças e que as prestações de contas do Convênio MME/EPE nº. 039/2005 
encontram-se na Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério que 
já solicitou à EPE a complementação de informações e ou documentos. 
Síntese dos resultados obtidos  
Em andamento 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
As providências são de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia. Não cabe ação da EPE 
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
27 017.309/2009-1   - - DI Ofício 377/2009-

TCU/SEFID 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Objetivando instruir os autos do processo e subsidiar suas análises, que trata do acompanhamento 
do acompanhamento do leilão para contratação de energia proveniente da Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte, a SEFID encaminhou solicitação de informações sobre os seguintes tópicos: 

c) o documento Tarifa-Bmonte_v21_27jul09_EA_máquina cheia TCU.xls, encaminhado a este 
Tribunal por intermédio do Ofício nº 0560/EPE/2009, está protegido para algumas tarefas, 
entre elas a utilização de ferramentas de auditoria. Nesse sentido, solicita-se que seja 
informada a forma de desbloqueio e a senha necessária para tal; 

d) em relação ao documento Nota Técnica DEA08/09 – Metodologia e Critérios para definição 
do Custo de Capital da UHE Belo Monte, encaminhado a este Tribunal por intermédio do 
Ofício nº0560/EPE/2009, solicita-se o envio da memória referente aos cálculos 
desenvolvidos no item 3, Metodologia de Cálculo de Capital de Terceiros; 

e) tendo em vista, ainda, a Planilha Tarifa-Bmonte_v21_27jul09_EA_máquina cheia TCU.xls, 
solicita-se esclarecer as razões de adoção de taxa de financiamento no valor de 4,85% (ver 
célula J90, planilha Param_Res) em relação à Nota Técnica sobre a definição do Custo de 
Capital da UHE Belo Monte.. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
PR - Presidência 76610 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A EPE encaminhou ao TCU o ofício nº 768/EPE/2009, de 27/08/2009, onde apresentou item a item as 
informações pertinentes aos questionamentos. 
Síntese dos resultados obtidos  
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
Não se aplica 
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
28 017.907/2009-0   - - DI Ofício 864/2009-

TCU/SEFTI 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Que a EPE apresente:  

a) Demonstração da inviabilidade técnica e econômica do parcelamento do objeto da licitação em tela; 
evidenciação da realização de pesquisa de mercado  que deve ser feita previamente à formalização do 
projeto básico e inserta nos autos do procedimento licitatório; 

b) b-1) Nome da empresa de consultoria que realizou o trabalho que embasou a formatação da licitação 
em tela; b-2) Resultado final desse trabalho. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
SRL - Superintendência de Recursos Logísticos - 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

• A EPE encaminhou ao TCU o ofício nº 0799/EPE/2009, de 10/09/2009, onde apresentou o 
que segue: 

e)  um histórico do processo e o embasamento do procedimento adotado que redundou na formatação 
do orçamento do projeto; com destaque para a informação de que cerca de 50 empresas retiraram o 
Edital, sem ocorrência por parte do mercado de nenhuma impugnação, nem tão pouco foi 
mencionada nos pedidos de esclarecimentos a necessidade da divisibilidade do objeto licitado, o que 
demonstrou que o mercado entendeu ser viável a proposta consolidada no edital; acrescentou que 
houve o comparecimento de duas empresas à abertura das propostas e que apenas um consórcio 
entregou proposta, sendo declarado habilitado; a abertura da proposta técnica ocorreu em 
03/04/2009, contudo a proposta única continha diversos erros e ressalvas que implicaram em sua 
desclassificação. Em 30 de abril de 2009, após prazos regulamentares de recursos, foi publicado no 
D.O.U. extrato dando a licitação como fracassada. Ressaltou que realizou analise dos motivos da 
baixa participação do mercado no certame, por meio de consulta às participantes; as duas empresas 
apresentaram como pontos de dificuldades os seguintes itens: prazo, orçamento e falta de clareza em 
alguns itens do edital. Assim decidiu-se pela revisão do Plano de Ação e do Projeto Básico 
concluindo pela necessidade das seguintes alterações: Reavaliação dos prazos (aumento de 25 para 
31 meses no prazo de execução do projeto - aumento de 24% - aumento de 35,77% na estimativa de 
horas de consultoria); Reavaliação dos custos (aumento de 32,10% na estimativa de custos em 
função da reavaliação de volumes de documentos e horas estimadas de trabalho no modelo de 
planejamento orçamentário); Alteração nas especificações (alteração no volume de documentos a 
serem tratados, digitalizados e arquivados/expurgados; redução da quantidade de itens da planilha de 
produtos; alteração nas especificações do sistema de BPM; detalhamento do item integração com 
sistemas legados; adequação dos itens do Projeto Básico à nova estrutura da planilha de produtos; 
inserção de itens conceituais no Projeto Básico para nivelar o entendimento do mercado). 
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A nova licitação CO.EPE.001/2009, incorporando essas alterações foi publicada em 24/08/2009. 
 
A EPE afirmou, em seu ofício nº 0799/EPE/2009, de 10/09/2009, que “decidiu pela licitação de um 
único objeto por se tratar de um sistema integrado complexo que, caso optasse pela sua divisão, 
colocaria em risco essa integração, tendo em vista as várias metodologias envolvidas”.  Foi 
demostrada a interdependência de todas as tarefas pertencentes aos vários grupos de atividades; 
foram também demonstradas as diferentes metodologias que podem ser adotadas para a elaboração 
do modelo de gestão documental e a de mapeamento de processos, no caso do parcelamento do 
objeto.  Essa diferenciação de metodologia poderia gerar retrabalho, e, consequentemente, maiores 
custos para a EPE e assim não se estaria levando em conta o princípio de eficiência;  foram, ainda, 
mostrados os valores refletidos no exercício do parcelamento do objeto, desenvolvendo-se cenários 
da divisibilidade do objeto em seis blocos independentes, que, teoricamente, poderiam ser licitados 
separadamente.  A estimativa dos custos de cada bloco foi calculada usando o mesmo modelo 
orçamentário proposto pela consultoria, porém agregando os custos de gerenciamento de projeto para 
cada grupo; fez-se a simulação do custo do parcelamento do objeto em duas licitações distintas, 
utilizando o mesmo modelo orçamentário proposto.  O comparativo do custo estimado do projeto 
como um todo versus o seu parcelamento em seis e dois itens permitiu averiguar que a divisão do 
objeto se demonstrou técnica e economicamente inadequada, além de criar condições para que as 
empresas que viessem a ser contratadas pudessem reclamar compensação por atrasos causados. 
 

f) b1)empresa de consultoria contratada: InformationIT Consultoria em TI Ltda; b2) produtos 
apresentados: Relatório identificando uma série de não conformidades com as melhores práticas de 
gestão e possíveis pontos de atenção, que fazem parte do documento “Diagnóstico”; Plano de Ação 
para a gestão de documentos e da informação de forma integrada e para a implementação de 
melhorias nos processos de gestão, constituído de um documento descrevendo as ações necessárias e 
um arquivo MS Project com estimativa de equipe necessária, custos e cronograma físico-financeiro, 
e modelo de planejamento orçamentário; Projeto Básico para licitação de serviços técnicos 
especializados para implantação do projeto CEDOC. 

Síntese dos resultados obtidos  
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
Não se aplica 
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
29 019.216/2009-0   - - DI Ofício 435/2009-

TCU/SECOB 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Objetivando instruir os autos do processo e de acordo com entendimentos firmados com os técnicos 
da EPE em reunião ocorrida em 05/10/2009, a SECOB encaminhou solicitação de informações e 
documentos que foram detalhados em 22 itens de questionamento. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
PR - Presidência 76610 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A EPE encaminhou ao TCU o ofício nº 917/EPE/2009, de 22/10/2009, onde apresentou item a item as 
informações e documentos referentes aos 22 questionamentos. 
Síntese dos resultados obtidos  
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
Não se aplica 
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EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
30 017.309/2009-1   - - CI Ofício 498/2009-

TCU/SEFID 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  
Objetivando instruir os autos do processo e subsidiar suas análises, que trata do acompanhamento 
do 1º estágio do leilão para contratação de energia proveniente da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte, a SEFID encaminhou esclarecimento sobre a situação das respectivas análises, o estágio de 
pendência de informações de outros órgãos, e o prazo para a realização. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  
PR - Presidência 76610 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
Não se aplica. 
Síntese dos resultados obtidos  
Não se aplica 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor  
Não se aplica 

12. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadorias e pensão praticados no exercício 

Tabela 50 – Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadorias e pensão praticados no exercício 

ATOS QUANTIDADE  
REGISTRADOS NO SISAC 

Quantidade 
Admissão *  54  32 
Desligamento** 27  12 
Aposentadoria (1) Não se aplica  Não se aplica 
Pensão (1) Não se aplica  Não se aplica 

� As divergências entre as colunas referentes à “quantidade” e aos “registrados no SISAC - Quantidade”  referem-se aos 
empregados do Quadro Inicial e aos requisitados, uma vez que somente os empregados concursados são registrados 
no SISAC.  

� Até 31/12/2009, o TCU apreciou 100 atos de registro de pessoal da EPE. O monitoramento da evolução do processo 
se dá mediante acompanhamento diário pelo Diário Oficial da União. 

� * Das 54 admissões realizadas em 2009, apenas 47 se referem a empregados concursados, sendo efetuado o registro 
no SISAC de 32 desses empregados até 31.12.2009 e 15 registros em 2010. 

� ** Dos 27 desligamentos realizados em 2009, apenas 15 se referem a empregados concursados, sendo efetuado o 
registro no SISAC de 12 desses empregados até 31.12.2009 e 03 registros em 2010. 

  (1) A EPE é uma empresa pública sob regime celetista e as concessões de aposentadorias e pensões se dão no Regime 
Geral da Previdência Social. 
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13. Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos, bem como 
sobre convênios, contratos de repasse e termos de parceria firmados estão disponíveis e atualizadas, 
respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema 
de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme 
estabelece o art. 19 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008. 
 
13.1 -  Declaração referente a contratos 
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13.2 -  Declaração referente a convênios 
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14. Outras informações consideradas relevantes para a avaliação da conformidade e do 
desempenho da gestão  

 
A Receita Federal do Brasil – RFB no ano de 2009, realizou Procedimento Fiscal na Empresa de 

Pesquisa Energética – EPE, conforme determinado pelo Mandado de Procedimento Fiscal nº 
01.1.01.00.2009.001203-0, de 07/01/2009 para a verificação do cumprimento das obrigações 
previdenciárias relativas à remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, atrelados 
ao exercício financeiro de 2006.  O procedimento fiscal abrangeu os estabelecimentos de CNPJ nº 
06.977.747/0001-80 e 06.977.747/0002-61 (Sede e Escritório Central da EPE no Rio de Janeiro). 

 
O levantamento do valor da contribuição social previdenciária incidente sobre a remuneração de 

segurado obrigatório do RGPS foi feito com base nas folhas de pagamento, escrituração contábil e demais 
documentos apresentados pela EPE em confronto com as informações verificadas em Guia de 
recolhimento do FGTS e informações previdenciárias – GFIP obtida no banco de dados da Previdência 
Social.  

 
Ao final do procedimento fiscal foi constituído crédito previdenciário e lavrados os autos de 

infração DECAB nº 37.200.111-4,  37.200.112-2,  37.200.113-0,  37.200.114-9, 37.200.115-7, 
37.200.116-5, 37.200.117-3, e 37.092.374-0 (substituído posteriormente pelo de nº 37.262.717-0) por 
diversos descumprimentos de obrigações principais e acessórias, imputando-se ao contribuinte, o 
lançamento de tributos e multas em valor aproximado de R$ 1.700.000,00.  A EPE foi intimada, em 14 de 
dezembro de 2009, para apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias. A CONJUR estará 
procedendo a defesa dos itens de autuação, haja vista a discordância com o mérito dos apontamentos da 
fiscalização. 

 
15. Informações Contábeis da Gestão 
 
15.1 Posição da EPE como detentora de investimento permanente em outras sociedades: 

 
A EPE não possui investimento permanente em outras sociedades. 

 
15.2 Composição Acionária 
 

Nos termos da Lei n°. 10.847, de 15 de março de 2004, do Decreto nº. 5.184, de 16 de agosto de 
2004 e do Decreto nº. 6.243, de 19 de outubro de 2007, que deu nova redação ao caput do artigo 3º. do 
anexo III do Decreto nº. 5.184 o capital social da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, empresa 
pública de direito privado, em 31 de dezembro de 2009 é R$ 20.544.366,92, totalmente integralizado pela 
União e não é representado por ações. 
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15.3 Declaração do contador sobre as demonstrações financeiras registradas no SIAFI 
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16. Conteúdos específicos 
 
16.1 Demonstrativo da remuneração paga aos membros do Conselho de Administração e Fiscal.  
 

Tabela 51 - Demonstrativo da remuneração paga aos membros do Conselho de Administração e Fiscal 
Valores em R$ 

Conselho de Administração Período 
Honorário 

 Mensal 
Honorário 

Anual 

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS 01/01 a 31/12/2009 2.524,80 32.822,40 

MAURICIO TIOMNO TOLMASQUIM 01/01 a 31/12/2009 2.524,80 32.822,40 

ALTINO VENTURA FILHO 01/01 a 31/12/2009 2.524,80 32.822,40 

FRANCISCO GAETANI 01/01 a 31/12/2009 2.524,80 32.822,40 

PRICILLA MARIA SANTANA 20/04 a 31/12/2009 2.524,80 21.776,40 

ROBSON TUMA 14/10 a 31/12/2009 2.524,80 7.006,32 

NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO até 20/04/2009 2.524,80 10.099,20 

JOSE LIMA DE ANDRADE NETO até 13/10/2009 2.524,80 23.817,28 

    
Conselho Fiscal    

QUENIO CERQUEIRA DE FRANCA 01/01 a 31/12/2009   2.524,80      32.822,40  

ALEXANDRE RAMOS PEIXOTO 01/01 a 31/12/2009   2.524,80      32.822,40  

PABLO BORGES BOGEA 27/03 a 31/12/2009   2.524,80      24.511,60  

ANTONIO JOSE ALVES JUNIOR até 31/03/2009   2.524,80        7.574,40  

 
 
16.2 Reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal 
 
 Durante todo o ano de 2009, os Conselhos de Administração e Fiscal se reuniram regularmente, 
conforme previsto no Estatuto Social da EPE. 
 
 
16.2.1 Declaração sobre a disponibilidade das Atas de Reunião do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal 
  

Em relação às Atas de reunião do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, a seguir 
apresentamos a Declaração sobre a disponibilidade das mesmas: 
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ANEXO I 

 
Demonstrações financeiras  
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