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 INTRODUÇÃO 

 
 

O presente Relatório de Gestão da Empresa de Pesquisa Energética – EPE se refere ao 
exercício de 2012, e foi elaborado em cumprimento às disposições da Instrução Normativa TCU nº 
63/2010, de 01/09/2010, das Decisões Normativas TCU nºs 119, de 18/01/2012, e 121, de 
13/06/2012, da Portaria TCU nº 150/2012, de 03/07/2012 e da Portaria da Controladoria Geral da 
União - CGU nº 133/2013, de 18/01/2013, que aprovou a Norma de Execução nº 01/2013, diplomas 
estes que tratam dos procedimentos de apresentação dos Relatórios de Gestão referentes ao 
exercício findo em 31/12/2012.  
 
 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. Com o PPA 2012 – 2015 a 
EPE passou a ser responsável por quatro ações finalísticas: Estudos para o Planejamento do Setor 
Energético – 20LI, Estudo para Expansão da Malha de Gasoduto – 20LH, Estudo de Inventário de 
Viabilidade - 20LF, Estudo para Expansão de Transmissão de Energia – 20LG, sendo as três 
últimas mencionadas pertencentes ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. 
 

Ao longo do exercício de 2012 a EPE desenvolveu esforços com vistas à formulação do seu 
primeiro Planejamento Estratégico Institucional. Com base nas informações apuradas e analisadas 
no diagnóstico básico da organização, foram realizadas oficinas com o objetivo de elencar os pontos 
prioritários de atenção a serem abordados no planejamento estratégico, foram trabalhados os 
aspectos mais qualitativos, aprofundando a reflexão para construção de uma proposta de missão, 
visão, valores e demais pontos relacionados à identidade empresarial da EPE, validados os 
componentes da identidade empresarial, posteriormente aprovados pela Diretoria Executiva, criadas 
as bases para elaboração do mapa estratégico, com a definição dos objetivos estratégicos e os 
indicadores, metas e iniciativas afins. 

 
O resultado desse trabalho originou o Plano Estratégico aprovado pela Diretoria Executiva e 

pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas posteriormente, respectivamente nos dias 
17 e 22 de janeiro de 2013.  
 

Em fortalecimento ao princípio da transparência, a EPE, buscando sua plena aderência à Lei 
de Acesso à informação – LAI (Lei n.º 12.527, de 18/11/2011), disponibilizou  em seu sítio 
eletrônico as informações acerca da sua estrutura, organograma, autoridades, incluiu um link com as 
perguntas mais frequentes, detalhou seus programas/projetos e ações e informou sobre a 
implantação do Serviço de Informação ao Cidadão –SIC. E, ainda, criou a Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos Sigilosos – CPADS para atender ao Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 
2012, que regulamentou a LAI para opinar sobre a classificação da informação quanto ao seu sigilo. 

 
Merecem destaque as ações desenvolvidas pela EPE para atendimento de determinações do 

Tribunal de Contas da União: 
 
 Acórdão 7579-2012-2c - TC 028225-2011-2. 
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9.2. determinar à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que apresente, em 
seus Relatórios de Gestão anuais, informações sobre as providências 
adotadas para o cumprimento das recomendações constantes do acordo feito 
com o Ministério Público do Trabalho assinado em 18/6/2012, até que os 
termos do acordo sejam integralmente atendidos; 

 
Ações da EPE: No ano de 2012 a EPE realizou o desligamento de 11 onze empregados, 
número que corresponde ao percentual de 50% (cinquenta por cento) da totalidade dos 
integrantes do quadro inicial da empresa, em atendimento às disposições da Transação 
Judicial homologada pela 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Civil 
Pública nº 741-88.2011.5.016.0038, atendendo oportunamente todas as disposições vencidas 
que foram fixadas no ajuste. 
 
Acórdão nº 5.098/2012-TCU-1ª Câmara - (Processo nº TC-032.359/2011-0 PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DA EPE- Exercício: 2010), que julgou as contas da Empresa regulares, dando 
quitação plena aos responsáveis: 

 
1.7. Determinar à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que apresente, em 
seu próximo Relatório de Gestão, informações sobre as providências 
adotadas para o cumprimento das recomendações dos itens 1.1.1.1 e 2.1.2.1 
do Relatório de Auditoria de Gestão da CGU nº 201108797; 

 
1.1.1.1 - CONSTATAÇÃO: (020) 
Ausência de indicadores para avaliar o desempenho da gestão da EPE, no 
exercício de 2010. 
A EPE não implementou indicadores para avaliar o desempenho da gestão no 
exercício de 2010. 
 
Recomendação 1:  
A EPE deverá implementar os indicadores de gestão que proporcionem a 
aferição de seu desempenho operacional. 
 
Situação das Providências: 
 
A partir da elaboração do seu Planejamento Estratégico a EPE  consolidou o 
mapa estratégico, realizou o inventário dos principais projetos e 
processos de melhoria e propôs uma sistemática de gestão do plano 
estratégico em que os indicadores para avaliar o desempenho da gestão 
estão deverão estar alinhados com os objetivos estabelecidos. A definição 
dos indicadores e a metodologia de avaliação encontra-se em fase final de 
elaboração para aprovação da Diretoria Executiva até o mês de junho/2013. 
 
2.1.2.1 - CONSTATAÇÃO: (009) 
Ausência de Planejamento Estratégico Institucional e, consequentemente, de 
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – TI, de Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI e de comitê diretivo de TI, de 
modo a estruturar política de investimentos para área de Tecnologia da 
Informação da EPE alinhada aos objetivos institucionais. 
 
Recomendação 1: 
Otimizar os procedimentos administrativos necessários à efetivação da 
contratação ora em realização, favorecendo, no âmbito do projeto CEDOC, 
como prioridade, a etapa correspondente à elaboração do Planejamento 
Estratégico Institucional. 
 
Situação das Providências: 
 
A elaboração do Planejamento Estratégico foi segregada do projeto CEDOC e 
concluída em 2012, com aprovação pela Diretoria Executiva e pelo Conselho 
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de Administração nas reuniões realizadas respectivamente nos dias 17 e 22 
de janeiro de 2013. 
 
As licitações referentes aos serviços integrantes do projeto CEDOC forma 
concluídas no inicio de 2013 e os contratos estão em andamento. 
  
 
Recomendação 2: 
Elaborar Planejamento Estratégico Institucional que determine a 
organização das políticas e estratégias que orientarão a Empresa no uso e 
disponibilização dos recursos para a realização dos objetivos 
institucionais. 
 
Situação das Providências: 
concluída em 2012, com aprovação pela Diretoria Executiva e pelo Conselho 
de Administração nas reuniões realizadas respectivamente nos dias 17 e 22 
de janeiro de 2013. 
 
Recomendação 3: 
Elaborar Planejamento Estratégico de TI de forma a ordenar a alocação dos 
recursos e definir prioridades entre as atividades finalísticas da 
organização para as aquisições relacionadas a TI. 
 
Situação das Providências: 
Com a implantação do Planejamento Estratégico iniciada em janeiro/2013 foi 
inserido o projeto “Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI” cuja 
data de conclusão está prevista para julho de 2013. 
  
Recomendação 4: 
Providenciar a criação de um Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação 
que envolva as diversas áreas da Empresa no intuito de alinhar os 
investimentos de Tecnologia da Informação com os objetivos Institucionais. 
 
Situação das Providências: 
A Diretoria Executiva da EPE, através da Resolução de Diretoria nº 03/127, 
de 14/07/2011, criou o Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) com o 
objetivo de propor o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI) e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), de forma a 
estruturar a política de investimentos de Tecnologia da Informação (TI) da 
EPE, alinhada aos seus objetivos institucionais.  
Ao apreciar a primeira versão da proposta de Regimento Interno visando 
atender às melhores práticas de Governança de Tecnologia da Informação e 
as recomendações da SLTI do Ministério do Planejamento a Diretoria 
Executiva decidiu optar por um modelo dual de Comitê Estratégico de TI 
(Deliberativo) e Comitê Executivo de TI (Consultivo). Foi proposta e 
alterada a sigla do comitê para CTIC. O novo modelo foi aprovado em 
08/12/2011, oportunidade em que também foram aprovados os seus respectivos 
Regimentos Internos. 

 
Para o cumprimento de suas atribuições institucionais, a EPE programou para 2013, dentre outros, a 
realização dos seguintes  estudos: o Balanço Energético Nacional de 2013 (ano base 2012) – BEN 
2013;  Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2022; Anuário Estatístico de Energia Elétrica 
2013 – ano base 2012; contratação de consultorias, no âmbito do projeto META, para realização de 
estudos específicos sobre indicadores de eficiência energética na indústria, mercado potencial de 
gás natural e pesquisa de dados primários no setor de serviços brasileiro; estudos para elaboração do 
Plano de Expansão da Malha de Transporte de Gás Natural (PEMAT) para o ciclo 2013-2023; 
Estudos de Impacto Ambiental das UHE Castanheira e Bem Querer; Estudo de Inventário 
Hidrelétrico da bacia do rio Trombetas; Estudos de Migração de Peixes da bacia do rio Juruena;  
Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis e estudos sobre a indústria de petróleo, gás natural e 
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biocombustíveis. Serão desenvolvidos também estudos e atividades relacionadas aos leilões para a 
aquisição de energia A-5; A-3; de Reserva e ao leilão para os Sistemas Isolados. Com relação à área 
de Transmissão serão realizados leilões para ampliação da Rede Básica, bem como, a conclusão dos 
estudos para integração da UHE Belo Monte ao SIN. Prevê-se ainda que sejam realizados leilões 
para expansão do SIN – Sistema Interligado Nacional, abrangendo cerca de 8.300 km de linhas de 
transmissão incluindo o primeiro bipolo associado à UHE Belo Monte. 

 
Em 2013 serão iniciados os trabalhos de desenvolvimento e implantação do Sistema 

Normativo; do modelo de gestão documental; da gestão de  de processos (mapeamento e 
modelagem de processos) e implantação do Centro de Documentação da EPE. 

 
No Relatório ora apresentado, as atividades da EPE, desenvolvidas no exercício, estão 

detalhadas na forma definida na Norma de Execução n° 1/2013 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 2012, a EPE 

procurou organizar uma sequência lógica de apresentação das informações, seguindo o conteúdo e 
referência estrutural definidos no Anexo II da DN nº 119/2012, 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: 

 
Parte A – Conteúdo Geral: 
 
� Item 3 

• Subitem 3.3.4 – Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores. 
 

� Item 5: 
• Subitem 5.4.1.2 – Suprimento de Fundos – Conta Tipo B 
• Subitem 5.4.1.4  - Utilização das Conta Tipo “B” e do Cartão Corporativo para UJ 
• Subitem 5.5 – Renúncias Tributárias Sob a Gestão da UJ (subitem 5.5.1 ao 5.5.10) 
• Subitem 5.6 – Gestão de Precatórios (subitem 5.6.1 ao 5.6.3) 

 
� Item 6: 

• Subitem 6.1.4 - Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas UJ 
(subitem 6.1.4.1 e 6.1.4.2) 

• Subitem 6.1.7.2 – Atos sujeitos à Remessa ao TCU em Meio Físico  
• Subitem 6.2.3 – Autorização Expedida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão para a Realização de Concursos Públicos: em relação ao item ressaltamos 
que os concursos públicos realizados pela EPE não tem como objetivo a substituição 
de pessoal terceirizado, já que não existem terceirizados ocupando cargos abrangidos 
pelo plano de cargos e salários da EPE. 
 

� Item 11: 
• Subitem 11.3 – Demonstrações Contábeis Previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela 

NBCT 16.6. 
Ressaltamos que a EPE executou sua contabilidade no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 

• Subitem 11.5.1 – Composição Acionária do Capital Social como Investida 
• Subitem 11.5.2 – Composição Acionária da UJ como Investidora 
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Já os itens abaixo relacionados, apesar de se aplicarem à EPE, em função de sua natureza, 

atividades e características jurídicas, não houve ocorrências no exercício de 2012: 
 
 
Parte A – Conteúdo Geral: 
 
� Item 4: 

• Subitem 4.4.3 - Movimentação de Crédito Interna e Externa 
• Subitem 4.2.4.2. - Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por 

Movimentação 
• Subitem 4.2.4.2.1. -  Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de 

Movimentação 
• Subitem 4.2.4.2.2. - Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de 

Movimentação 
 
� Item 5: 

• Subitem 5.1.1. – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou 
Recursos 

• Subitem 5.3 – Transferência de Recursos 
 

� Item 7: 
• Subitem 7.2. - Gestão do Patrimônio Imobiliário (subitens 7.2.1 a 7.2.3) 

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

interesse público e dos resultados mais positivos possíveis, submetemos à apreciação do Tribunal 
de Contas da União o Relatório de Gestão da EPE relativo ao exercício de 2012. 

 
 

 
Diretoria da EPE 
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1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Quadro A.1 - Identificação da EPE – Relatório de Gestão Individual  
Poder e Órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

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

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Empresa de Pesquisa Energética 

Denominação abreviada: EPE 

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

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Empresa Pública 

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

Telefones/Fax de contato:  (61) 3022-2724 (sede) 
(21) 3512-3100 (escritório 

Central) (21) 3512-3199 (Fax) 

Endereço eletrônico: faleconosco@epe.gov.b 

Página da Internet: http://www.epe.gov.br  
Endereço Postal: Sede: SCN Quadra 01 – Bloco C nº 85 – Sala 1712/1714 - Edifício Brasília Trade Center -Brasília/DF  
CEP: 70711-902; 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 EPE); 
RD nº 01/157ª de 13/04/2009 – Norma de Administração e Fiscalização de Contratos; 
SRF-001, de janeiro de 2005 – Norma para Despesas de Pronto Pagamento; 
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 13º 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 p/ Contratação de Uso ou Desenvolv. de Sistemas Computacionais; 
SRL-008, RD nº 02/87ª 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 06/10/2008  - Norma de  utilização de Serviços Reprográficos; 
CSIC-001, RD nº 04/223ª de 16/09/2011  - Norma para Controle de Acesso Lógico aos Recursos Computacionais; 
CSIC-002, RD nº 04/223ª de 16/09/2011 - Norma para Utilização de Ativos de Informação; 
CSIC-003, RD nº 01/231ª de 30/11/2011 - Norma para Gestão de Incidentes de Segurança da Inform. e Comunicações; 
CSIC-003a, RD nº 01/231ª de 30/11/2011 - Constituição da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes 
Computacionais; 
SRL-012, RD nº 05/223ª de 16/09/2011 – Norma de Controle e Apuração de Frequência; 
SRL-013, RD nº 01/157ª – Norma de Administração e Fiscalização de Contratos; 

 



 

19 
 

 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

Institucional: Relatório de Administração 2011, 2010, 2009; Informações sobre Ações e programas: Programa 2033–
Energia Elétrica, Programa 2053 – Petróleo e Gás, Programa 2119 – Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e 
Energia; Relatório de Gestão 2011(maio/2012);Informações sobre Acordos de Cooperação: Acordo de Cooperação 
EPE/Transpetro, Acordo de Cooperação EPE/ONS, Acordo de Cooperação EPE/CCEE, Acordo de Cooperação 
EPE/Sudene, Acordo de Cooperação EPE/SRHE-PE, Acordo de Cooperação EPE/Seinfra-CE, Acordo de Cooperação 
EPE/Sedec – RN, Acordo de Cooperação EPE/Sedetec – SE, Acordo de Cooperação EPE/Seinfra – BA, Acordo de 
Cooperação EPE/Aspe – ES, Acordo de Cooperação EPE/SEE-SP; Informações sobre as Despesas: Quadro de 
detalhamento dos programas, Quadro de execução das despesas de 2012; Informações sobre os Empregados: Relação 
dos Empregados da EPE, Relação de Terceirizados da EPE, Informações sobre os concursos públicos realizados pela 
EPE; Garantias Físicas dos Empreendimentos Hidroelétricos A-5 de 2011 (30/01/2012); Garantias Físicas dos 
Empreendimentos Hidroelétricos A-5 de 2012 (06/07/2012); Informe à Imprensa-Leilões de Energia A-3 e A-5/2012 
(20/04/2012); Informe Técnico Leilão A-5 de 2012 (21/03/2012); Instrução para Cadastramento Leilão A-5/2012 – 
Empreendimentos Eólicos (05/04/2012); Informe Técnico Leilão A-3 de 2012 (21/03/2012); Nota Técnica – Leilões de 
Compra de Energia Elétrica A-3/2012; Análise do Atendimento à Demanda Máxima de Potência – PDE 2021; Balanço 
Energético Nacional – BEN 2012 (03/10/2012); Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2012; Cálculo do Valor de 
Reposição – VNR de Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica (22/10/2012); Pesquisa de Preços Referenciais 
da Construção Civil (13/07/2012); Análise de Geração Verificada das Usinas de Biomassa 2008-2011 (13/07/2012); 
Metodologia de Cálculo de Parâmetros Energéticos Médios: Rendimento e Perda Hidráulica (04/01/2012); Análise da 
Inserção da Geração Solar na Matriz Elétrica Brasileira (maio/2012); Programa de Expansão da Transmissão – PET 
Ciclo 2012-2016 (13/01/2012); Metodologia Para Avaliação Socioambiental de Usinas Hidrelétricas (12/2012); 
Avaliação Processual das Usinas Hidrelétricas (12/2012); Metodologia para a Análise Socioambiental Integrada 
(12/2012); Informe à Imprensa AAI da bacia do rio Tibagi (11/07/2012); Aviso de Seminário Público (31/05/2012); 
Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Tibagi – 2ª Rodada de Reuniões Públicas (07/2012); O Contexto 
Energético da Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Tibagi (07/2012); Bacia Hidrográfica do Rio Aripuanã – 
Estudos de Inventário Hidrelétrico – Relatório Final (05/2012); Projeção da demanda de energia elétrica para os 
próximos 10 anos (2013-2022) (12/2012); Boletim de conjuntura energética 2º trimestre de 2012 (12/2012); Avaliação 
da Eficiência Energética para os próximos 10 anos (2012-2021) (12/2012); Boletim de conjuntura energética 1º trimestre 
de 2012 (10/12); 2ª Revisão Quadrimestral das Projeções da demanda de energia elétrica do sistema interligado nacional 
2012-2016 (09/2012); Boletim de conjuntura energética 4º trimestre 2011 (07/2012); Sistema de Acompanhamento de 
Medições Anemométricas AMA – Manual do Usuário (06/2012); Leilões de Energia: Instruções para as medições 
anemométricas e climatológicas em parques eólicos (04/2012); 1º Revisão Quadrimestral das Projeções da demanda de 
energia elétrica do Sistema Interligado Nacional  2012-2016 (05/2012); Boletim de conjuntura energética 3º trimestre de 
2011 (04/2012); ); Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis ( Janeiro2011-Dezembro 2011); Estudo Associado ao 
Plano Decenal de Energia – PDE 2021 – Consolidação de base de dados do setor Transporte: 1970-2010 (03/01/2012); 
Cartilha EPE Rio+20 (18/06/2012); Atualização do valor para patamar único de custo de déficit – 2012 (17/01/2012). 

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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1.1. FINALIDADE E COMPETÊNCIA INSTITUCIONAIS 
 

O Ministério de Minas e Energia - MME, como órgão setorial da União, tem suas 
competências voltadas para a aplicação das políticas e diretrizes de governo nas áreas de recursos 
minerais e energéticos, envolvendo o planejamento, a prospecção e o aproveitamento dos potenciais 
existentes. 

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

foco no abastecimento dos respectivos mercados, buscando garantir o desenvolvimento econômico 
e social do país, atuando na organização dos interesses públicos e privados para a exploração dos 
recursos naturais, de forma sincronizada com sustentabilidade ambiental.  
 

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

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

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

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

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

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

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

outros, suporte e participação das articulações relativas ao aproveitamento energético de rios 
compartilhados com países limítrofes e a determinação dos aproveitamentos ótimos dos 
potenciais hidráulicos; 

• suporte ao gerenciamento da relação reserva e produção de hidrocarbonetos no Brasil, visando 
à manutenção da autossuficiência sustentável;  

• avaliação da utilização de energia proveniente de fontes renováveis; 
• desenvolvimento dos planos de expansão da geração e transmissão de energia elétrica de curto, 

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

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

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

• estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e socioambiental para os 
empreendimentos de energia elétrica e de fontes renováveis; 
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• acompanhamento da execução de projetos e estudos de viabilidade realizados por agentes 

interessados e devidamente autorizados; 
• desenvolvimento de plano diretor para o desenvolvimento da indústria de gás natural no 

Brasil; 
• suporte e participação nas articulações visando à integração energética com outros países; 
• estudos voltados a programas de apoio à modernização e capacitação da indústria nacional, 

visando maximizar a participação desta no esforço de fornecimento dos bens e equipamentos 
necessários para a expansão do setor energético; 

• estudos de suporte aos leilões de expansão da oferta de energia, compreendendo, entre outras 
ações, cadastramento e habilitação  técnica dos  projetos que poderão ser incluídos nos leilões 
de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos; cálculo do custo marginal de 
referência que constará dos leilões de compra de energia previstos na Lei nº 10.848/2004; 

• estudos de suporte aos leilões de expansão da transmissão, compreendendo a elaboração de 
relatórios técnicos e de avaliação ambientais dos empreendimentos a serem licitados; 

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

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

 

 

1.1.1 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 2012-2015, sob a forma  de Objetivos 
de Governo. Desses Objetivos de Governo, derivam metas setoriais para o MME, também 
colocadas no Plano Plurianual. São as seguintes:  

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

integração com outros países;  
b) garantir o equilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica, com qualidade, 

confiabilidade e modicidade tarifária; 
c) promover a adequação à demanda da produção de derivados de petróleo e outros 

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

distribuição de gás natural;  
 
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, 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, 

como a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Meio Ambiente e o Tribunal de 
Contas da União – TCU, entre outros. Na elaboração dos planos de expansão, incluem-se, ainda, 
agentes setoriais e instituições de pesquisa nacionais e internacionais. 
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No acompanhamento dos estudos realizados pela EPE no âmbito do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC foram de grande relevância, as articulações com o IBAMA – 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, os órgãos ambientais estaduais, a 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI, Fundação Palmares, Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, todas importantes na obtenção das autorizações para ingresso e 
trânsito em áreas legalmente protegidas, como as terras indígenas, as terras de remanescentes de 
quilombos e as unidades de conservação, e, em especial, na realização dos seminários públicos para 
Participação Pública durante a divulgação das Avaliações Ambientais Integradas de 
aproveitamentos hidrelétricos. 

 
No que se refere à gestão administrativa da Empresa, as ações se voltaram essencialmente 

para a consolidação da infraestrutura da Empresa com destaque para   realizações importantes 
ocorridas no exercício como a conclusão do Planejamento Estratégico, a realização do 6° concurso 
público, a realização das licitações para implantação do projeto CEDOC e a realização de 
capacitação corporativa com foco em Desenvolvimento de Equipes de Alto Desempenho. 

 
1.2. ORGANOGRAMA FUNCIONAL  

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

10.847, de 15 de março de 2004, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro na 
cidade de Brasília e escritório central no Rio de Janeiro, e tem por finalidade prestar serviços na 
área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como 
energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas 
renováveis e eficiência energética entre outras. 

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

conta ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo. 
 
O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da empresa competindo-lhe 

as atribuições estabelecidas no art. 10 do Estatuto Social. À Diretoria Executiva compete, em 
regime de colegiado, entre outras, aprovar as normas de operação e administração, submeter ao 
Conselho de Administração a proposta orçamentária, bem como as normas gerais de administração 
de pessoal, a proposta de estrutura organizacional e o seu regimento interno; proposta de aquisição e 
alienação de bens imóveis e valores mobiliários; elaborar as demonstrações financeiras; e autorizar 
a realização de acordos, contratos e convênios que constituam ônus, obrigações ou compromissos 
para a EPE. 

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

e dez Superintendências: 
 
I – Presidência – Titular: Maurício Tiomno Tolmasquim 

� Gabinete 
� Consultoria Jurídica 
� Escritório de Brasília 
� Assessoria de Comunicação Social 
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� Assessoria da Presidência 
� Auditoria Interna¹ 

¹ A unidade de Auditoria Interna é vinculada ao Conselho de Administração. 
 
II – Diretoria de Estudos Econômicos Energéticos e Ambientais (DEA) – Titular: Amílcar 

Gonçalves Guerreiro 
� Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos 
� Superintendência de Meio Ambiente 

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

Farias 
� Superintendência de Transmissão de Energia  
� Superintendência de Planejamento de Geração 
� Superintendência de Projetos de Geração 

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

Ronaldo Nunes  
� Superintendência de Petróleo e Gás Natural 
� Superintendência de Derivados do Petróleo e Biocombustíveis 

 
V – Diretoria de Gestão Corporativa (DGC) – Titular: Ibanês César Cássel (até 31/10/2012) 

e Álvaro Henrique Matias Pereira (a partir de 01/11/2012) 
� Superintendência de Recursos Logísticos 
� Superintendência de Recursos Financeiros 
� Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações 
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                                                  ORGANOGRAMA 
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1.3. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

 
A EPE foi constituída na forma de empresa pública de natureza privada (desde abril/2008 

integra o orçamento fiscal e da seguridade – empresa pública dependente) e tem por finalidade 
prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor 
energético tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. 

 
Dessa forma, seus macroprocessos estão estruturados em (i) Estudos Econômico-

Energéticos e Ambientais envolvendo a coordenação, orientação e acompanhamento das 
atividades relacionadas aos estudos econômicos necessários à formulação de cenários referenciais 
para a expansão da oferta e da infraestrutura de energia, aos estudos da demanda de energia, 
incluídos os de energia elétrica, de combustíveis fósseis e de biocombustíveis, e aos estudos do 
planejamento integrado dos recursos energéticos no longo prazo, aí incluídos os estudos setoriais 
sobre o uso da energia, o desenvolvimento tecnológico, a competitividade entre os energéticos, a 
sustentabilidade ambiental e o financiamento do setor de energia; e aos estudos de impacto 
socioambiental de empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica e de expansão da 
capacidade de oferta de outros energéticos; (ii) Estudos de Energia Elétrica envolvendo a 
coordenação, orientação e acompanhamento das atividades de elaboração dos estudos necessários 
para o desenvolvimento dos planos de expansão da geração e transmissão de energia elétrica; dos 
estudos de viabilidade técnico-econômica para os empreendimentos de geração e transmissão de 
energia elétrica; dos estudos para a determinação dos aproveitamentos ótimos dos potenciais 
hidráulicos; dos estudos necessários às definições dos parâmetros de planejamento para realização 
dos leilões de expansão do sistema de geração e transmissão do sistema elétrico; e ao suporte e 
participação das articulações relativas ao aproveitamento energético de rios compartilhados com 
países limítrofes e (iii) Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis envolvendo a coordenação, 
orientação e acompanhamento das atividades de estudos de gestão dos recursos e reservas de 
petróleo e seus derivados, gás natural e biocombustíveis; de estudos sobre a infra-estrutura, oferta, 
produção, transformação, comercialização e abastecimento de petróleo e seus derivados, gás natural 
e biocombustíveis; e de estudos para o desenvolvimento tecnológico desses energéticos. . 
 
1.4. MACROPROCESSOS DE APOIO 
 
 Os macroprocessos de apoio estão sob responsabilidade da Diretoria de Gestão Corporativa 
a quem compete orientar, coordenar e acompanhar as atividades econômicas, financeiras,  
orçamentárias, patrimoniais e contábeis e a gestão da infraestrutura corporativa necessária ao 
funcionamento da Empresa, incluindo a cadeia de suprimento de materiais e de serviços, os espaços 
físicos e as instalações, bem como a tecnologia da informação e de comunicação, de forma 
integrada aos processos de gestão de pessoas e do conhecimento. 
 

 
1.5. PRINCIPAIS PARCEIROS 
 
 

Para o desempenho de sua missão institucional a EPE mantém relacionamento permanente 
com o Ministério de Minas e Energia além de outros stakeholders, tais como entes e agentes do 
setor energético, órgãos da Administração Pública, sociedade civil, legislativo, judiciário e órgãos 
de Controle Interno e Externo.  
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A seguir destacamos, porém sem esgotar, uma lista de diversos entes com os quais 
mantemos interação: 
 

• Agências Nacionais: do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); de Energia 
Elétrica (ANEEL); de Transportes Terrestres (ANTT); e de Águas (ANA); 

• Associações Brasileiras: das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGAS); 
de Alumínio (ABAL); de Celulose e Papel (BRACELPA); de Fundição (ABIFA); de 
Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (ABRACE);  

• Associação Paulista de Cogeração de Energia (COGEN/SP); dos Produtores de Ferro-
Ligas (ABRAFE); 

• América Latina Logística (ALL); 
• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 
• Braskem Petroquímica Brasileira S.A.; 
• BRAZILSHIP SCANBRASIL Comércio Marítimo Ltda.; 
• Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); 
• CCR Barcas S.A.; 
• Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras); 
• Centro de Tecnologia Canavieira (CTC); 
• Companhias: de Navegação da Amazônia S.A.; Distribuidoras de Derivados de 

Petróleo e de Gás Natural; Docas do Estado de São Paulo (CODESP); e Nacional de 
Abastecimento (CONAB); 

• Concessionárias de Distribuição e de Transmissão de Energia Elétrica; 
• CONSULCANA: Soluções Aplicadas à Cana-de-Açúcar; 
• Consumidores Livres de Energia; 
• Controladoria Geral da União; 
• DATAGRO: Consultoria de Etanol e Açúcar; 
• EQUIPAV; 
• Fundações: Nacional do Índio (Funai); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE); Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima – Femarh;  
• Indústrias Nucleares do Brasil (INB); 
• Institutos: Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA); Aço Brasil 

(INB); Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (IBP); de Proteção 
Ambiental do Estado do Amazonas – Ipaam; Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade; 

• Ministérios: da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA);  

• ODEBRECHT S.A.; 
• Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); 
• PETROBRAS Distribuidora S.A.; 
• Petrobras Transporte S.A. (TRANSPETRO); 
• Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS); 
• Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas (PECEGE) 
• Secretarias: Estaduais do Meio Ambiente; de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis 

Renováveis (SPG) do Ministério de Minas e Energia (MME); Executivas (MME-
MMA,  etc.) de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso (Sema-MT); do Pará 
(Sema-PA), etc.; 
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• Sindicatos: da Indústria de Ferro no Estado de Minas Gerais (SINDIFER); Nacional 

da Indústria de Extração de Carvão; Nacional da Indústria de Cimento (SNIC); 
Nacional da Indústria e Extração de Estanho (SNIEE); 

• Transportadora Contatto Ltda; 
• Tribunal de Contas da União; 
• União da Indústria de Cana-de-açúcar (ÚNICA); 
• VALE S.A.; 
• Etc. 

 
 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES  
 

2.1. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA 
 

2.1.1 ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
 
A Empresa de Pesquisa Energética – EPE, criada através da Lei nº 10.847, de 15 de março 

de 2004, tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o 
planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, 
carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética. Os estudos e pesquisas 
desenvolvidos pela EPE subsidiarão a formulação, o planejamento e a implementação de ações do 
Ministério de Minas e Energia (MME), no âmbito da política energética nacional. Os objetivos do 
Planejamento Estratégico estão umbilicalmente ligados com as atribuições institucionais da 
Empresa. 

 

2.1.2.  A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

Em 2012, a EPE desenvolveu o Planejamento Estratégico empresarial para o ciclo 2012-
2015 com suporte de consultoria especializada – Fundação Comitê de Gestão Empresarial. Esse 
processo envolveu cerca de uma centena de profissionais, que no decorrer do ano participaram de 
entrevistas iniciais para elaboração de diagnóstico básico, 3 oficinas de trabalho e de um conjunto 
de reuniões de fechamento dos projetos e respectivas metas para sua  realização. 
 
2.1.3. A IDENTIDADE EMPRESARIAL 
 

Esse trabalho resultou no aprofundamento da reflexão para construção de uma proposta de 
Negócio, Missão e Visão e a definição dos principais Valores da organização o que resultou na  
Identidade Empresarial da EPE. 

 

2.1.4.  MAPA ESTRATÉGICO, OBJETIVOS E PROJETOS DA EMPRESA 
 
Mediante a diretriz básica, de focar no reforço da capacidade interna da empresa, foram 

avaliadas as possíveis estratégias de gestão voltadas para a competência das pessoas e outros 
fatores-chave de influência no seu desempenho, com a finalidade de se definir as principais áreas a 
serem atendidas na elaboração do mapa da estratégia.  Neste primeiro ciclo de planejamento, a 
empresa irá focar a sua capacidade interna, principalmente, para fazer frente à demanda de trabalho, 
de acordo com seus propósitos e sua missão.  
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O resultado desse trabalho está representado no mapa estratégico da EPE com 13 objetivos 

estratégicos a serem perseguidos no ciclo de planejamento de 2012 a 2015. 
 

2.1.4.1. OBJETIVOS ASSOCIADOS ÀS ATRIBUIÇÕES DA EPE 
 
Objetivo 1: Elaborar estudos para subsidiar o planejamento da expansão do setor energético 

Principais Projetos:  

1. Plano Nacional de Energia (PNE)  

2. Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás  

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

4. Plano Decenal de Energia (PDE)  

5. Projeção Decenal de Demanda de Energia Elétrica  

6. Programa de Expansão da Transmissão (PET) 

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

 
Objetivo 2: Apoiar os leilões de expansão do setor elétrico  

Principais Projetos: 

1. Habilitação dos empreendimentos para os leilões de geração  

2. Estudos de suporte aos leilões de transmissão  

 

Objetivo 3: Acompanhar  os mercados de energia  

Principais Projetos: 

1. Resenha mensal do mercado de energia elétrica  

2. Anuário Estatístico de Energia Elétrica  

3. Balanço Energético Nacional  

4. Análise de Conjuntura de Biocombustíveis  

 

Objetivo 4: Elaborar estudos específicos para o Ministério de Minas e Energia - MME  

 
 
A EPE tem realizado estudos específicos para o MME como as mudanças no marco 

regulatório do petróleo, a renovação das concessões do setor elétrico, a avaliação de impacto da 
inserção dos veículos elétricos e a inserção da geração solar fotovoltaica na matriz energética 
brasileira, entre outros. Em geral, requerem utilização intensiva dos recursos da empresa, porém não 
incorporados antecipadamente no planejamento de suas atividades. Por sua natureza pontual, tão 
logo tenham o seu escopo definido, os estudos específicos que venham a ser demandados pelo 
MME deverão ser incorporados ao Planejamento Estratégico. 
 
2.1.4.2. OBJETIVOS ASSOCIADOS AOS PROCESSOS DA EPE 

 
Objetivo 5: Aperfeiçoar a normatização  
 
Objetivo 6: Estruturar o Centro de Documentação (CEDOC) da EPE  
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Objetivo 7: Implantar sistemática da gestão de processos  
 
Objetivo 8: Implantar o PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação)  
 
Objetivo 9: Implantar o SIGA (Sistema de Integração de Gestão Administrativa)  
 
Objetivo 10: Estruturar o processo de planejamento estratégico  
 
Objetivo 11: Estruturar o processo de comunicação interna 

 

2.1.4.3. OBJETIVOS ASSOCIADOS ÀS PESSOAS DA EPE 
 
Objetivo 12: Aperfeiçoar os recursos humanos da EPE 

 
Objetivo 13: Melhorar Clima Organizacional  

 

2.2. ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

2.2.1. PLANOS E METAS 
 
Para cada um desses projetos estão mencionadas as áreas responsáveis pela sua execução, 

bem como, as metas para sua realização. A relação dos 22 projetos que fazem parte do 
Planejamento Estratégico com informações básicas é apresentada de forma individualizada com 
metas de curto, médio e longo prazo. 

 
Esse trabalho resultou no Plano Estratégico aprovado pela Diretoria Executiva e pelo 

Conselho de Administração nas reuniões realizadas, respectivamente, nos dias 17 e 22 de janeiro de 
2013.  
 
 
2.3. EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES 
 
2.3.1. EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO 

 
2.3.1.1. EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES 

 
A execução efetiva do plano se inicia em 2013 e se estende até 2015, coincidindo com o 

Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, e com relação aos objetivos associados às atribuições 
da EPE, esses se identificam com  os Programas Temáticos, os Objetivos, as Iniciativas e os 
Programas de Gestão, Manutenção e Serviços relacionados ao Ministério de Minas e Energia e à 
EPE. 

 
Para a avaliação do andamento dos projetos está previsto o acompanhamento por meio de 

reuniões mensais com os gestores dos projetos e trimestrais com a Diretoria Executiva.  
 
 



 

30 
 

 
Mediante o recebimento do “Resumo Executivo” e uma apresentação sucinta do andamento 

de cada um dos projetos, a Diretoria deverá determinar as providências que deverão ser tomadas 
para aqueles projetos que não estão com o desempenho adequado.  

 
2.4. INDICADORES 
 
2.4.1. DEFINIÇÃO DE INDICADORES 

 
Para auxiliar a diretoria nessa missão, está sendo definida uma metodologia de indicadores, 

que servirá de instrumento para  aferir o desenvolvimento dos projetos vinculados aos objetivos 
elencados no mapa estratégico.  

 
O formato desenvolvido para medir o desempenho dessas atividades é o cumprimento da 

data prevista de cada uma das etapas e de um cronograma para aferição dos resultados no prazo 
previamente estabelecido. 

 
Alguns dos projetos elencados apresentam etapas totalmente realizáveis no âmbito da EPE, 

todavia, outros projetos com destaque àqueles referentes à Expansão da Geração Hidrelétrica 
(estudos de inventário, viabilidade e estudos ambientais – constantes do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC ) só terão solução de continuidade se outros órgãos, especialmente aqueles 
responsáveis pelo processo de licenciamento ambiental, fora da Governança da EPE, emitirem os 
documentos necessários para continuidade dos estudos em tempo hábil. 

 
Para que a ação da EPE seja avaliada pelo que efetivamente está sob o seu controle, propõe-

se Metodologia de Indicadores dos Projetos que, também, levem em consideração fatores externos, 
fora da Governança da EPE. Serão apresentados dois indicadores de monitoramento sobre o grau de 
afastamento da Meta em relação ao previsto. O primeiro que aufere o grau de afastamento em 
relação à meta original e um segundo que exclui o tempo despendido com fatores exógenos à 
empresa.  

 
 
3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO  
 
3.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

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

conta ainda com um Conselho Fiscal. 
 
O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da empresa competindo-lhe 

as atribuições estabelecidas no art. 10 do Estatuto Social. À Diretoria Executiva compete, em 
regime de colegiado, entre outras, aprovar as normas de operação e administração, submeter ao 
Conselho de Administração a proposta orçamentária, bem como as normas gerais de administração 
de pessoal, a proposta de estrutura organizacional e o seu regimento interno; proposta de aquisição e 
alienação de bens imóveis e valores mobiliários; elaborar as demonstrações financeiras; e autorizar 
a realização de acordos, contratos e convênios que constituam ônus, obrigações ou compromissos 
para a EPE. 

 
As atribuições de auditoria da qualidade dos procedimentos processuais internos e de 

controle da gestão competem, conforme definido no Estatuto da EPE, à Auditoria Interna que, no 
decorrer do exercício, deve realizar exames e análises dos atos e fatos praticados pelos condutores 
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dos processos relacionados às atividades da Empresa, considerando, sempre, os aspectos de 
eficiência, eficácia, economicidade e efetividade quanto à utilização dos recursos. 

 
Os trabalhos da Auditoria Interna visam a avaliar a legalidade dos atos e fatos da gestão, 

acompanhar sistematicamente a execução de contratos tanto da área administrativa quanto da área 
fim, especialmente por meio do acompanhamento da execução de contratos de consultoria para 
apoio aos estudos realizados pela Empresa. Seu principal objetivo é avaliar a efetiva evolução das 
metas estabelecidas e a correta aplicação dos recursos financeiros. 

 
Em razão do estabelecido na IN/SFC n° 07/2006, algumas das atividades realizadas tem 

foco na avaliação da gestão com vistas a permitir a emissão de opinião acerca da regularidade dos 
atos praticados pela Administração, em consonância com a estrutura e conteúdo previstos na 
referida instrução normativa. 

 
3.2. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS 

 
Quadro A.2 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da EPE 
Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 
1. Os altos dirigentes da EPE percebem os controles internos como essenciais à 

consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.    
 X  

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela EPE são percebidos por todos os 
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.    

 X   

3. A comunicação dentro da EPE é adequada e eficiente.   X   
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 

documentos formais.   
X    

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e 
servidores dos diversos níveis da estrutura da EPE na elaboração dos procedimentos, 
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

  
X   

 

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras 
das responsabilidades.     

X 
 

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da EPE.     
X 

 

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 
planejados pela EPE.    

X   

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X     

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas 
da unidade. X     

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) 
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da 
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para 
mitigá-los. 

 
X     

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

 
X     

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no 
perfil de risco da EPE, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e 
externo. 

 
X     

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

 
X     

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos 
da unidade. 

 
X     

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para 
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.    

   X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade.  

 
 X    
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Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 
riscos e alcançar os objetivos da EPE, claramente estabelecidas. 

 
X     

20. As atividades de controle adotadas pela EPE são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

 
X     

21. As atividades de controle adotadas pela EPE possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação.    

X 
  

22. As atividades de controle adotadas pela EPE são abrangentes e razoáveis e estão 
diretamente relacionados com os objetivos de controle.    

X 
  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para EPE é devidamente identificada, documentada, 

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
    

X 
 

24. As informações consideradas relevantes pela EPE são dotadas de qualidade suficiente 
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

    
X 

 

25. A informação disponível à EPE é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.     
X 

 

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da EPE, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma 
eficaz. 

   
X  

 

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da EPE, em 
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

    
X 

 

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 
Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da EPE é constantemente monitorado para avaliar sua 
validade e qualidade ao longo do tempo. 

 
 X 

  
 

29. O sistema de controle interno da EPE tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas. 

 
 X 

  
 

30. O sistema de controle interno da EPE tem contribuído para a melhoria de seu 
desempenho. 

 
 

 
 

 
 

X 
 

Considerações gerais: 
A EPE utiliza vários meios de divulgação e conscientização de seus colaboradores, tais como emails institucionais 
que são enviados a todos sempre que há assuntos relevantes e informes que ficam disponíveis também através da 
nossa Intranet que é acessada por todos os empregados da Empresa. 
 
Além disso, em relação a alguns assuntos importantes são feitas palestra e seminários de divulgação de normas. 
 
Não existe nenhum Manual ou Cartilha específico sobre a salvaguarda de documentos, porém todos os empregados 
novos participam de uma palestra de ambientação onde recebem orientações acerca de sua postura e em relação à 
segurança de informação no âmbito da EPE, incluindo os seguintes materiais: Manual dos Empregados; Palestra de 
Ambientação TIC; Política de Segurança da Informação e Comunicações; Princípios Básicos para a Gestão da 
Segurança da Informação e Comunicações; orientação quanto ao uso de senhas/acesso às instalações da Unidade; etc. 
 
A EPE possui uma Comissão de Ética formalmente nomeada; 
 
A EPE não dispõe de Plano Institucional ou documento correlato que trate da avaliação de riscos. Não há previsão de 
elaboração de documento com conteúdo similar, em curto prazo; 
 
A EPE adota um conjunto de procedimentos de controle na realização dos cadastramentos e demais procedimentos 
inerentes à realização dos leilões de energia, considerados adequados e efetivos na prevenção, detecção e diminuição 
de riscos dessa atividade, muito embora os mesmos não estejam estabelecidos em um plano formal. 

LEGENDA     -     Níveis de Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 
contexto da EPE. 
(2) Parcialmente inválida: O fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da EPE, 
porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento no contexto da EPE. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da 
EPE, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. O fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da EPE. 

Fonte: Auditoria Interna 
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3.3. REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES 
 
3.3.1. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA 
ESTATUTÁRIA E DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL 

1) Base normativa da remuneração;  

• A Portaria MP 250/05 delega competência ao DEST para aprovar a remuneração dos 
cargos estatutários de livre provimento das estatais federais; 

• Membros da Diretoria: Decreto Lei nº 2.355/87, de 27/08/1987; 

• Membros do Conselho de Administração e Fiscal: Estatuto Social da EPE, arts. nºs 12 e 
21 e Oficio nº 416/GM/MME de 31/03/2005. 

2) Objetivos da política ou prática de remuneração; 

Adoção de uma regra única para a remuneração dos dirigentes de empresa estatal.  

3) Composição da remuneração, indicando: 

a) a descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles; 

Os membros da diretoria e dos conselhos de administração e fiscal recebem a titulo de 
remuneração, somente honorários. Não há outros elementos de remuneração. 

b) a proporção de cada elemento na remuneração total: 100% 

c) a metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração; 

A metodologia de cálculo é definida pelo Art. 3º, do Decreto 2.355/87. O reajuste 
observa o IPCA do período abril a março, limitado ao teto constitucional.  

d) as razões que justificam a composição da remuneração. 

A remuneração é composta somente de honorários; não existe remuneração variável. 

 
3.3.2. DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO MENSAL DE MEMBROS DE 
CONSELHOS 
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Quadro A.3 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal 
 

 

 
FONTE: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos. 
 
OBSERVAÇÕES: 

a) Foram consideradas as diferenças pagas em função de ajustes na remuneração ao longo do período; 
b) Foram considerados os valores de abate teto na remuneração do conselheiro Tolmasquim.  
c) Não foram indicados os suplentes, pois não houve nenhum pagamento neste período. 

 
 

Nome do Conselheiro (a) 

(T/S) Início Fim jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total

de Medeiros, R. A. S. 16/02/2012 - - 1.336,15 2.672,30 2.672,30 2.672,30 3.785,76 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 3.785,76 30.286,07

Bogéa, P. B. - - 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 34.739,90

Takahashi, R. T. - - 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 34.739,90

Período Remuneração

Conselho Fiscal

Início Fim jan fev mar abr mai jun Jul ago set out nov dez Total 

Tolmasquim, M.T. - - 2.429,38 2.429,38 2.429,38 2.429,38 2.429,38 3.765,53 2.429,38 2.429,38 2.429,38 2.429,38 2.429,38 3.765,53 31.824,86 
dos Santos, L.A. - - 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 34.739,90 
Filho, A.V. - - 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 34.739,90 
Chambriard, M. M. de R. - - 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 34.739,90 
Filho, R. N. G. - - 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 34.739,90 
Xavier, E. - - 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 2.672,30 4.008,45 34.739,90 

Conselho de Administração 

Nome do Conselheiro(a)
Período Remuneração
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3.3.3. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE DIRETORIA E DE CONSELHOS 

Quadro A.3.1 – Síntese da Remuneração dos Administradores - Diretoria 
Identificação do Órgão 
Órgão: DIRETORIA 

Remuneração dos Administradores 
EXERCÍCIO 
2010 2011 2012 

Número de membros: 5 5 5 
I – Remuneração Fixa     
a) salário ou pró-labore 983.189 979.485 974.845 
b) benefícios diretos e indiretos 143.895 62.409 71.684 
II – Total da Remuneração (a+b) 1.127.084 1.041.894 1.046.529 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 
Observações:  
I - a) a variação nos honorários entre 2011 e 2012, decorre da alteração da fórmula de cálculo dos honorários, refletindo na gratificação natalina. Outro fato foi a 
incidência maior de pagamento de férias em 2011. 
I - b) incluídos os benefícios de assistência médica, auxilio refeição e previdência complementar. A variação dos valores entre 2011 e 2012, decorre do fato de 
não ter sido computado, em 2011, o valor do auxilio refeição de um diretor e variações no valor de reembolso do plano de saúde. 
 

Quadro A.3.2 – Síntese da Remuneração dos Administradores – Conselho de Administração 
Identificação do Órgão 
Órgão: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Remuneração dos Administradores 
EXERCÍCIO 
2010 2011 2012 

Número de membros: 6 6 6 
I – Remuneração Fixa     
a) salário ou pró-labore 194.435 207.548 205.524 
b) benefícios diretos e indiretos 940 641 962 
II – Total da Remuneração (a+b) 195.375 208.189 206.486 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 
Observações: 
I - a) a variação dos honorários, entre 2011 e 2012, decorre da movimentação (designações e exonerações) ao longo do período. 
I - b) incluí o benefício de previdência complementar. A variação do valor deste benefício entre 2011 e 2012 decorre do fato de que a contribuição de dois 
conselheiros em 2011, equivaleu a oito meses do ano, sendo que em 2012, o período de contribuição foi de 12 meses. 
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Quadro A.3.3 – Síntese da Remuneração dos Administradores – Conselho Fiscal 
Identificação do Órgão 
Órgão: CONSELHO FISCAL 

Remuneração dos Administradores 
EXERCÍCIO 
2010 2011 2012 

Número de membros: 3 3 3 
I – Remuneração Fixa     
a) salário ou pró-labore 103.838 103.328 99.765 
b) benefícios diretos e indiretos 0 0 0 
II – Total da Remuneração (a+b) 103.838 103.328 99.765 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 
 
Observações:  
I - a) A diferença de honorários de 2011 para 2012, decorre da designação de um conselheiro somente na segunda quinzena de fevereiro de 2012.  
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3.4. SISTEMA DE CORREIÇÃO 

A EPE não possui órgão específico para cuidar de assuntos disciplinares. Por ser uma empresa 
relativamente nova ainda não surgiram demandas de ordem disciplinar que ensejassem a criação de 
unidade com essa finalidade. Ao longo de sua existência a Empresa instituiu a criação de duas 
investigações preliminares que concluíram por inexistirem fatos ensejadores de processo disciplinar. 
Por essa razão ainda não foi instituída norma específica de correição. Quando da ocorrência de alguma 
situação de necessidade, são adotadas como regra geral as orientações e procedimentos recomendados 
pela Controladoria Geral da União, naquilo que for aplicável à EPE. 

 

3.5. CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.043/2007 DA 
CGU 

O Decreto 5.480, de 30 de junho de 2005, que dispõe sobre o Sistema de Correição do Poder 
Executivo Federal, não nos insere entre  as unidades integrantes do Sistema de Correição do Poder 
Executivo Federal. Não obstante, temos sido demandados, enquanto empresa pública vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia, por aquele setorial. Nesse sentido estamos estudando a pertinência de 
adotar a utilização do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD, conforme a Portaria 
nº 1.043, de 24 de julho de 2007. Num primeiro momento, em vista da inexistência de unidade 
específica de correição, a Auditoria Interna ficaria responsável pelo cadastramento de informações no 
citado Sistema. 

 
 

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 
4.1. INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS TEMÁTICOS DE RESPONSABILIDADE DA 
EPE – ENERGIA ELÉTRICA 
Quadro A.4.1– Programa de Governo Constante do PPA – ENERGIA ELÉTRICA 

Identificação do Programa de Governo 
Código Programa 2033 

Título Energia Elétrica 
Órgão Responsável Ministério de Minas e Energia 

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) 

Fontes de Recursos 
Valores do Exercício 2012 

a) Valor Remanescente (d – e) 
e) Previsto no PPA f) Fixado na LOA 

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 15.050.000 15.050.000 
0 b) Outras Fontes   

c) Subtotais (a + b)   
d) Valor Global Previsto no PPA 15.050.000 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)        

Despesa Empenhada Despesa Liquidada 
Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Processados Não Processados 

  3.156.381 2.909.434   1.432.193 246.948  1.477.241  
Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição 
Órgão ou Unidade Responsável Pelo 

Gerenciamento 

0034 
Planejar o atendimento das demandas futuras de energia 
elétrica para orientar o desenvolvimento do setor 

Ministério de Minas e Energia - MME 

Fonte: Lei nº 12.593/2012 – Anexo I  
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4.1.2. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVOS VINCULADOS A PROGRAMAS TEMÁTICOS 
DE RESPONSABILIDADE DA EPE – ENERGIA ELÉTRICA 
 

Quadro A.4.2 – Objetivo 0034 do Programa Energia Elétrica 

Identificação do Objetivo 
Código  0034 

Descrição Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para orientar o desenvolvimento do setor 
Programa  2033 –  Energia Elétrica 

Órgão Responsável Ministério de Minas e Energia 
Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
  15.050.000   15.050.000 3.156.381 2.909.434 1.432.193 246.948 1.477.241 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1. Documento produzido Unidade 48 17 15.050.000 2.909.434 

Fonte: Lei nº 12.593/2012 – Anexo I 
 
4.1.3. INFORMAÇÕES SOBRE INICIATIVAS VINCULADAS A PROGRAMAS 
TEMÁTICOS DE RESPONSABILIDADE DA EPE – ENERGIA ELÉTRICA 
 
Quadro A.4.3 – Iniciativas de Programa Temático de Responsabilidade 

Identificação da Iniciativa 
Código  001Q 

Descrição Realização de Estudos e Projetos do Setor Elétrico 

Objetivo 
0034 - Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para orientar o desenvolvimento 
do setor 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)        
Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

15.050.000 15.050.000  3.156.381 2.909.434 1.432.193 246.948 1.477.241 
Metas do Exercício Para a Iniciativa 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1. Documento produzido Unidade 48 17 15.050.000 2.909.434 

Fonte: Lei nº 12.593/2012 – Anexo I 
 
4.1.4. INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PROGRAMAS TEMÁTICOS DE 
RESPONSABILIDADE DA EPE – ENERGIA ELÉTRICA 

 
Quadro A.4.4 – Ação 20LF Vinculada ao Programa Energia Elétrica 

Identificação da Ação 
Código  20LF  

Descrição Estudos de Inventário e Viabilidade para Expansão da Geração Hidrelétrica 
Iniciativa 001Q - Realização de Estudos e Projetos do Setor Elétrico 

Unidade Responsável 32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Unidade Orçamentária 32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
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Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
  13.350.000 13.350.000  3.156.381 2.909.434  1.432.193 246.948  1.477.241  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1. Documento produzido Unidade 27 17 13.350.000 2.909.434 

Fonte: Lei nº 12.593/2012 – Anexo I 
 
4.1.4.1. Análise Crítica 
 
 A execução orçamentária dessa Ação apresenta um componente de execução indireta pela 
necessidade de contratação de serviços técnicos especializados. O permanente monitoramento e 
acompanhamento da execução orçamentária e financeira permitiu ceder ao órgão setorial de orçamento 
do MME, em 05/09/2012, o montante de R$ 6.656.000,00, resultando em uma dotação disponível de 
R$ 6.694.000,00. As realizações física e financeira foram influenciadas por alterações significativas 
das condições de contorno da atividade, como por exemplo, a dificuldade na obtenção das autorizações 
para acesso nas áreas de unidades de conservação, terras indígenas e nas áreas remanescentes de 
quilombolas. 

No ano de 2012 foi dado prosseguimento aos estudos remanescentes de 2011 e iniciados outros 
estudos, conforme detalhamento a seguir: 

Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica - EVTE 

• O estudo de Viabilidade da UHE São Manoel foi protocolado na ANEEL em 2009, 
recebendo aceite em 2010. Os estudos de impacto ambiental e do componente indígena foram 
protocolados em 2010 no IBAMA e na FUNAI respectivamente. A FUNAI solicitou revisão do ECI 
em 21/01/2011 a qual foi entregue pela EPE em 22/07/2011. A FUNAI aceitou o estudo para análise 
em 02/08/2011. Houve duas tentativas de realização das audiências públicas, em outubro e novembro 
de 2011, frustradas pela oposição de indígenas contrários à construção de usinas hidrelétricas no rio 
Teles Pires. Em janeiro de 2012, a FUNAI informou que para sua manifestação acerca do estudo 
entregue em agosto de 2011 era necessária uma cópia do estudo assinado pelos técnicos responsáveis. 
Em setembro de 2012 a EPE enviou o documento dos serviços de campo intitulado “Estudos do 
Componente Indígena das UHE São Manoel e Foz do Apiacás - Revisão e Complementação - Serviço 
de Campo Complementar – Apêndice A – Tomo III”, constituído pela íntegra do relatório do 
antropólogo e respectiva autorização para inserção de assinatura eletrônica no documento. 

•  O estudo de viabilidade da UHE SINOP  teve a emissão da Licença Prévia – LP concedida 
pela SEMA-MT em 10/05/2012. A usina participou da licitação no último leilão A-5 em dezembro de 
2012 e foi disputada por algumas empresas, mas não vendeu energia na segunda fase do leilão. Foram 
feitas revisões nos estudos da série e vazões e estudos  energéticos e  a UHE Sinop deverá participar 
do leilão de A-5 previsto para o 2º semestre de 2013. 

• O estudo de viabilidade da UHE CASTANHEIRA - A Usina Hidrelétrica Castanheira, tem 
potência instalada de 192 MW, reservatório a fio d’água com aproximadamente 119 km2, em área 
rural dos municípios de Juara e Novo Horizonte do Norte, no estado de Mato Grosso, no rio Arinos. A 
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EPE possui o registro ativo junto à ANEEL para realizar o Estudo de Viabilidade da UHE Castanheira 
(Despacho nº 3460 de 24/08/2011) e o Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA emitido 
pela Sema/MT.  

Foram concluídos os Estudos Cartográficos, com a elaboração do  Mapeamento Cartográfico 
do sítio e do reservatório, bem como da APP, para elaboração dos Estudos de Viabilidade. 

No decorrer de 2012  foi preparada a documentação para  a contratação de empresa de 
consultoria técnica para desenvolvimento da parte de engenharia do EVTE.  

Foram, ainda, preparados os procedimentos visando à contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada para elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA, do Relatório de Impacto 
Ambiental. Os resultados apurados se destinam, entre outros fins, à obtenção da Licença Prévia, para 
disponibilização desse empreendimento no leilão de energia nova em 2015. 

•    O estudo de viabilidade da UHE BEM QUERER - No decorrer de 2012 foram realizados 
os Estudos Cartográficos, com a elaboração do  Mapeamento Cartográfico do sítio e do reservatório, 
bem como da APP, para elaboração dos Estudos de Viabilidade.  

Foi preparada a documentação para licitação visando à contratação de empresa de consultoria 
técnica para desenvolvimento da parte de engenharia do EVTE. 

Foram, ainda, preparados os procedimentos visando à contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada para elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA, do Relatório de Impacto 
Ambiental. Os resultados apurados se destinam, entre outros fins, à obtenção da Licença Prévia, para 
disponibilização desse empreendimento em leilão de energia nova. 

 

Estudos de Inventários de Bacias Hidrográficas 

Com relação aos estudos de inventário e avaliação ambiental integrada, destaca-se que o 
inventário hidrelétrico da bacia do rio Aripuanã foi aprovado pela ANEEL em 2012. Além disso:  

• A Avaliação Ambiental Integrada da bacia do rio Tibagi foi concluída em 2012, sendo os 
seminários públicos realizados nas cidades paranaenses de Londrina e Ponta Grossa, em 17/07/12 e 
19/07/12, respectivamente. 

• Os estudos de inventário da bacia hidrográfica do rio Sucunduri receberam o  aceite técnico da 
ANEEL, por meio do Despacho n. 148, de 17/01/2012. Em 01/03/2013, a ANEEL publicou o 
Despacho nº. 543/2013 aprovando os estudos de inventário da bacia do rio Sucunduri. A Avaliação 
Ambiental Integrada não foi realizada por não ter sido identificado nenhum potencial técnico-
econômico e ambiental viável. 

• Os estudos de inventário da bacia hidrográfica do rio Aripuanã foram aprovados pela ANEEL, 
por meio do Despacho nº. 1.971, de 12/06/2012. A Avaliação Ambiental Integrada foi concluída e os 
seminários públicos foram realizados em Manaus e Cuiabá, em 10/04/12 e 12/04/12, respectivamente. 
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• O estudo de inventário da  Bacia do rio Trombetas - Os Estudos Cartográficos dos rios 
Trombetas e Erepecuru  foram concluídos.   Foram efetivadas tratativas junto à Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado do Pará visando à obtenção de autorização para a realização dos serviços de 
campo nas Unidades de Conservação.  

No decorrer de 2012  foram preparados os documentos para a contratação em 2013  de empresa 
de consultoria para apoio ao desenvolvimento dos estudos de Engenharia. 

Foram, ainda, preparados os procedimentos visando à contratação de serviços de consultoria 
técnica especializada para elaboração de estudos socioambientais para subsidiar o Diagnóstico e 
Cenário de Usos Múltiplos da Água e o Diagnóstico Socioambiental que integram os Estudos de 
Inventário Hidroelétrico (EIH) e de Avaliação Ambiental Integrada (AAI) da bacia do rio Trombetas, 
desde sua cabeceira até sua confluência com o rio Amazonas, no estado do Pará. 

• O estudo de inventário da  Bacia do Rio Negro - No decorrer de 2012 foram efetivadas 
tratativas junto a Diretoria de Serviço Geográfico - DSG do Exercito Brasileiro, para cessão dos dados 
cartográficos da área de interesse do Inventario Hidrelétrico dessa bacia, a serem utilizados para 
avaliação do potencial da bacia do rio Negro. 

Trabalha-se com a possibilidade de estudo de pré-inventário, com dados secundários, dadas às 
dificuldades de se conseguir autorizações para entrada nas Unidades de Conservação e Terras 
Indígenas, para a elaboração dos estudos.  
 
 
4.1.4.2. INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PROGRAMAS TEMÁTICOS DE 
RESPONSABILIDADE DA EPE – ENERGIA ELÉTRICA 
 
Quadro A.4.5 – Ação 20LG Vinculada ao Programa Energia Elétrica 

Identificação da Ação 
Código  20LG 

Descrição Estudos de Expansão de Transmissão de Energia Elétrica 
Iniciativa 001Q - Realização de Estudos e Projetos do Setor Elétrico 

Unidade Responsável 32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Unidade Orçamentária 32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
  1.700.000   1.700.000 0 0  0 0  0  

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1. Documento produzido Unidade 21 0 1.700.000 0 

Fonte: Lei nº 12.593/2012 – Anexo I 
 

4.1.4.3. Análise Crítica 
 
 Esta Ação é voltada para a realização de estudos para a expansão da transmissão de energia 
elétrica, cuja execução se dá, predominantemente, de forma direta (força de trabalho própria da EPE) e 
os recursos orçamentários previstos na Ação são destinados à contratação de serviços técnicos 
especializados de suporte ao atendimento de demandas específicas as quais não se configuraram no 
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exercício.  O permanente monitoramento e acompanhamento da execução orçamentária e financeira 
permitiu ceder ao órgão setorial de orçamento do MME, em 05/09/2012, o montante de R$ 
1.000.000,00, resultando em uma dotação disponível de R$ 700.000,00. 
Ainda que não tenha ocorrido a contratação de serviços de terceiros, foram realizados diversos estudos 
pela equipe da EPE, conforme detalhado a seguir: 
 

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

- Elaboração do relatório anual intitulado Programa de Expansão da Transmissão (PET), o qual 
compreende a consolidação das Análises e Pareceres Técnicos dos relatórios denominados R1, visando 
proporcionar ao MME, e aos agentes do setor elétrico, uma visão completa dos empreendimentos 
recomendados para serem instalados no Sistema Interligado Nacional (SIN) no horizonte de 5 anos, 
inclusive com a estimativa de custos destes empreendimentos.  

- Análise técnico-econômica das alternativas - Relatórios R1. Tais relatórios consolidam os 
estudos de planejamento da expansão dos sistemas de transmissão regionais e pareceres técnicos 
relativos a estudos desenvolvidos por terceiros. Nesses relatórios ou pareceres é incluída a análise 
socioambiental dos empreendimentos, que visa comparar os aspectos socioambientais das alternativas 
de transmissão em estudo, de maneira integrada aos demais aspectos técnicos, ficando demonstrado 
que estes aspectos não restringem nem oneram significativamente as suas implantações, subsidiando a 
definição da melhor alternativa de corredor de passagem para as linhas de transmissão. 

Como destaque dentre os estudos realizados pela EPE em 2012, citam-se os estudos da 
transmissão que detalharam a alternativa recomendada para Expansão das Interligações Norte-Sudeste 
e Norte-Nordeste, possibilitando, adicionalmente, a integração da usina de Belo Monte. Esses estudos 
analisaram os seguintes pontos: 

• Reforços e adequações no sistema da região Norte  

• Interligação Norte – Nordeste  

• Interligação Norte – Sudeste  

• Reforços no sistema da região Sudeste 

Como consequência dos estudos, foram consolidados os resultados obtidos nas análises 
anteriores e determinado o cronograma de obras necessárias no período de 2016 a 2020, além de 
registrar características básicas dos equipamentos e das instalações definidas para atender as demandas 
do sistema, de forma a contribuir com a elaboração do anexo técnico do edital de leilão. 

Destacam-se, também, os estudos realizados pela EPE quanto às instalações compartilhadas de 
geração (ICGs), os quais subsidiaram o leilão de energia a partir de fontes eólicas. Para a integração 
dessas fontes de energia eólica ao Sistema Interligado Nacional, foi realizado em 2012 o leilão de 
expansão da Rede Básica nos estados do Nordeste com grande participação dessa fonte.  

Foram realizadas em 2012 quatro licitações de outorgas de concessão, contemplando cerca de 
7.400 km de linhas de transmissão e 8.700 MVA de subestações em diversos Estados. A tabela a 
seguir sintetiza os dados relativos aos leilões realizados em 2012. 
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LEILÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICALEILÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICALEILÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICALEILÕES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA    
    

    
 

Estudos de transmissão associados ao Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 

Em 2012 foi dada continuidade aos estudos associados à integração de diversos 
aproveitamentos de grande porte na região amazônica, destacando-se os seguintes: UHE Belo Monte 
(11.233 MW), aproveitamentos nos rios Tapajós e Jamanxim (cerca de 10.700 MW, distribuídos em 
cinco usinas) e as usinas de Marabá e Serra Quebrada, na bacia do rio Tocantins (com, 
respectivamente, 2.160 MW e 1.328 MW).  
 
 
4.2 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS TEMÁTICOS DE RESPONSABILIDADE DA 
EPE– PETRÓLEO E GÁS 
 

 

Quadro A.4.6 – Programa De Governo Constante Do PPA – Petróleo e Gás 

Identificação do Programa de Governo 
Código Programa 2053 

Título Petróleo e Gás 
Órgão Responsável Ministério de Minas e Energia 

Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00) 

Fontes de Recursos 
Valores do Exercício 2012 

b) Valor Remanescente (d – e) 
g) Previsto no PPA h) Fixado na LOA 

e) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 3.000.000 3.000.000 
0 f) Outras Fontes   

g) Subtotais (a + b)   
h) Valor Global Previsto no PPA 3.000.000 
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Execução Orçamentária e Financeira do Programa     (em R$ 1,00)        

Despesa Empenhada Despesa Liquidada 
Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Processados Não Processados 

148.538 148.538 0 0  148.538 
Objetivos Relacionados ao Programa 

Código Descrição 
Órgão ou Unidade Responsável Pelo 

Gerenciamento 

0529 
Planejar a expansão da infraestrutura de gás natural de 
forma a atender e ampliar o abastecimento interno e 
contribuir para maior segurança energética do país. 

Ministério de Minas e Energia - MME 

Fonte: Lei nº 12.593/2012 – Anexo I 

 

4.2.1. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVOS VINCULADOS A PROGRAMAS TEMÁTICOS 
DE REPONSABILIDADE DA EPE– PETRÓLEO E GÁS 

Quadro A.4.7 – Objetivo 0529 do Programa Petróleo e Gás  

Identificação do Objetivo 
Código  0529 

Descrição 
Planejar a expansão da infraestrutura de gás natural de forma a atender e ampliar o abastecimento interno 
e contribuir para maior segurança energética do país. 

Programa  2053 – Petróleo e Gás 

Órgão Responsável Ministério de Minas e Energia 
Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
3.000.000 3.000.000 148.538 148.538 0 0 148.538 

Metas do Exercício 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1. Documento produzido Unidade 2 1 3.000.000 148.538 

Fonte: Lei nº 12.593/2012 – Anexo I 
 
4.2.2. INFORMAÇÕES SOBRE INICIATIVAS VINCULADAS A PROGRAMAS 
TEMÁTICOS DE RESPONSABILIDADE DA EPE– PETRÓLEO E GÁS 

Quadro A.4.8 – Iniciativa 0203 do Programa Petróleo e Gás 

Identificação da Iniciativa 
Código  0203 

Descrição 
Elaboração e acompanhamento do Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário de 
Gás Natural (PEMAT) 

Objetivo 
0529 - Planejar a expansão da infraestrutura de gás natural de forma a atender e ampliar o abastecimento 
interno e contribuir para maior segurança energética do país. 

Órgão ou Unidade 
Responsável 

32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Execução Orçamentária e Financeira da Iniciativa (em R$ 1,00)        
Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

  3.000.000 3.000.000  148.538 148.538      148.538 
Metas do Exercício Para a Iniciativa 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1. Documento produzido Unidade 2 1 3.000.000 148.538 

Fonte: Lei nº 12.593/2012 – Anexo I 
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4.2.3 INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PROGRAMAS TEMÁTICOS DE 
RESPONSABILIDADE DA EPE– PETRÓLEO E GÁS 
 
Quadro A.4.9 – Ação 20LH Vinculada ao Programa Petróleo e Gás 

Identificação da Ação 
Código  20LH 

Descrição Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos 

Iniciativa 
0203 - Elaboração e acompanhamento do Plano Decenal de Expansão da Malha de 
Transporte Dutoviário de Gás Natural (PEMAT) 

Unidade Responsável 32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Unidade Orçamentária 32314 Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
  3.000.000     3.000.000 148.537 148.537  0 0  148.537 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1. Documento produzido Unidade 2 1   3.000.000 148.537 

Fonte: Lei nº 12.593/2012 – Anexo I 
 
 
4.2.4 Análise Crítica 
  
 A execução orçamentária dessa Ação apresenta um componente de execução indireta pela 
necessidade de contratação de serviços técnicos especializados. 
 
 O permanente monitoramento e acompanhamento da execução orçamentária e financeira 
permitiu ceder ao órgão setorial de orçamento do MME, em 05/09/2012, o montante de R$ 
1.745.275,00, resultando em uma dotação disponível de R$ 1.254.725,00. A contratação de serviços 
técnicos especializados para suporte aos estudos realizados no âmbito da Ação pela equipe própria da 
EPE não se fez necessária em razão de alterações nas variáveis de contorno da ação. No contexto dos 
estudos de demanda potencial de gás natural para o PEMAT, cabe destacar a construção do Sistema de 
Coleta Informatizado, via web, para envio do fluxo de dados pelos agentes setoriais. 

Ainda que não tenha ocorrido a contratação de serviços de terceiros, foram realizados diversos 
estudos pela equipe da EPE, conforme detalhado a seguir: 

  Em consonância com o Decreto Nº 7.382/2010 que regulamenta a Lei Nº 11.909/2009, cabe ao 
Ministério de Minas e Energia (MME) elaborar o Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte 
Dutoviário do País (PEMAT) com base em estudos desenvolvidos pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE). Neste sentido, a EPE desenvolve originalmente os estudos do PEMAT para suporte 
ao MME, conforme explicitado nessa Ação que especifica como produto associado à ação: “Relatório 
contendo uma descrição do elenco de oportunidades e dos cenários de expansão ou de ampliação, 
recomendando uma análise mais aprofundada das opções que serão objeto de estudo mais detalhado, 
de modo a definir o gasoduto de referência para fins de promoção de chamada pública e posterior 
licitação das concessões”. 
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 Em 2012, foram executadas as seguintes providências visando à elaboração dos estudos do 
PEMAT 2013-2022: 

• Aperfeiçoamento da capacitação institucional da EPE para a elaboração dos estudos do 
PEMAT; 

• Identificação pela EPE e discussão com o MME de opções de interligação de demanda e oferta 
potenciais de gás natural, visando à definição de alternativas de construção ou ampliação de 
gasodutos de transporte; 

• Elaboração pela EPE de estudos sobre as opções de interligação de demanda e oferta potenciais 
de gás natural e as alternativas de construção ou ampliação de gasodutos: 

o Análise da demanda na zona de influência da opção de interligação; 

o Análise da oferta na zona de influência da opção de interligação; 

o Identificação e análise de fatores ambientais nas áreas potencialmente afetadas pela 
opção de interligação;  

o Avaliação básica de custos e de tarifas das opções de interligação: Estudo simplificado 
de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE simplificado); 

o Avaliação de alternativas de traçados preliminares para evitar pontos 
socioambientalmente críticos; 

o Caracterização técnica preliminar da alternativa de gasoduto e simulação de seus 
eventuais impactos sobre a malha existente de gasodutos; 

o Avaliação detalhada de custos e de tarifas de transporte das alternativas identificadas: 
Estudo detalhado de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE conceitual); 

A despeito da postergação de algumas ações previstas para 2012, os estudos do PEMAT 2013-
2022 foram concluídos e enviados ao MME em março de 2013, conforme estabelecido na Meta 1 
(envio da minuta dos estudos do PEMAT 2022 até março de 2013) do Projeto: Estudos de Suporte ao 
PEMAT no âmbito do Planejamento Estratégico da EPE - Ciclo 2012-2015. 

A conclusão do primeiro ciclo dos estudos do PEMAT (2013-2022) representa não só a 
consecução deste projeto estratégico da EPE, mas também uma etapa primordial para a definição de 
gasodutos de referência para fins de promoção de chamada pública e posterior licitação das 
concessões, conforme explicitado na Ação Orçamentária – 20 LH. Tais etapas são fundamentais para o 
planejamento setorial da infraestrutura da indústria de gás natural, contribuindo para o 
desenvolvimento de uma malha de gasodutos de transporte mais ampla no País. 

 

4.3. INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 
AO ESTADO DE RESPONSABILIDADE DA EPE 
 
Quadro A.4.10 – Programa de Operações Especiais: Cumprimento de Sentença Judicial  

Identificação do Programa de Governo 
Código Programa 0901 

Título Operações Especiais: Cumprimento de Sentença Judicial 
Órgão Responsável  

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)        
Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
  1.000 6.300 6.290 6.290  0  0 6.290 

Fonte: Lei nº 12.593/2012 – Anexo I 
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4.3.1 Análise Crítica 

 

 A Ação 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentença Judicial - teve dotação 
orçamentária inicial de R$ 1.000,00. Foi solicitado crédito suplementar de R$ 5.300,00 para 
pagamento de depósito recursal referente à condenação da EPE como responsável subsidiária no 
processo trabalhista nº 0122200742009501055. Foram realizados a liquidação e pagamento de 99% da 
dotação final, não sendo necessária a inscrição em Restos a Pagar do saldo remanescente. 

 

 Não obstante a imaterialidade da ação, a empresa efetivou depósito recursal no valor de      R$ 
6.290,00 para fins de interposição de recurso ordinário, visando à reversão do mérito, bem como  vem 
envidando esforços no sentido de mitigar riscos de eventuais ações trabalhistas como responsável 
solidária 

 
Quadro A.4.11 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 

Identificação do Programa de Governo 
Código Programa 2119 

Título Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Energia 
Órgão Responsável Ministério de Minas e Energia 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)        
Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

73.148.810 78.233.014 73.367.372 71.114.834  3.345.425  2.252.538 67.770.985 
Fonte: SIAFI Operacional – Base 31.12.2012 
 
 
4.3.2 Análise Crítica 

 

 O programa 2119 contempla todas as atividades de custeio da infraestrutura e pessoal 
necessárias à consecução das atribuições institucionais da EPE, não contempladas em Ações 
Orçamentárias específicas, conforme demonstrado nos itens antecedentes deste relatório. 

 Assim, a seguir apresentamos uma descrição das demais atividades desenvolvidas pela EPE no 
exercício de 2012: 

 

Balanço Energético Nacional 2012 – Ano base 2011 
  

 O Balanço Energético Nacional - BEN contabiliza a oferta, a transformação e o consumo de 
energia no Brasil, contemplando as atividades de extração de recursos energéticos primários, sua 
conversão em formas secundárias, importação e exportação, a distribuição e o uso final da energia. 

  

 A EPE, neste ciclo, continuou aprimorando os instrumentos de consolidação das estatísticas 
energéticas brasileiras, com destaque para a utilização do sistema de cadeias energéticas (CADE). 
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 Como resultados das atividades relacionadas ao Balanço Energético Nacional foram publicados 
os seguintes documentos (inclusive em versão eletrônica, disponível na página da EPE na internet): 

• Síntese do Relatório Final 
• Relatório Final (em versão bilíngue português/inglês) 

 

Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2012 – Ano base 2011 

 O Anuário Estatístico de Energia Elétrica é o documento onde são compiladas informações 
históricas e consolidadas sobre oferta e demanda de energia elétrica no país e no exterior. O Anuário 
amplia as informações que já são trazidas pelo Balanço Energético Nacional, anualmente, e pela 
Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica – ambos os trabalhos produzidos pela EPE. 

 

Conservação da Biodiversidade nas Bacias dos Rios Tapajós e Juruena 

 O Grupo Estratégico de Acompanhamento de Empreendimentos Energéticos Estruturantes 
(Portaria Interministerial 494/10) – GT Estruturante, composto por membros dos Ministérios de Minas 
e Energia e de Meio Ambiente, promoveu em fevereiro de 2012,   oficina de trabalho para definição do 
mapeamento de vulnerabilidades ambientais na bacia dos rios Tapajós e Juruena, com a presença da 
EPE, MMA , ICMBio e contou, ainda, com a participação de outras sete instituições de ensino e 
pesquisa que colaboraram com o estudo. Em 2012, foram contratados pela EPE e iniciados os estudos 
de migração de peixes no rio Juruena. Este estudo detalhado e de longo prazo (36 meses) visa 
complementar a ausência de informações sobre rotas migratórias de peixes nessa bacia com grande 
potencial hidrelétrico. 

 

Plano Decenal de Expansão de Energia 

 Durante o ano de 2012, foi finalizada pela EPE a elaboração do Plano Decenal de Expansão de 
Energia – PDE 2021, referente ao período 2012-2021. Tal Plano foi objeto de Consulta Pública em 
meados de 2012, conduzida pelo MME. As contribuições dos diversos agentes setoriais recebidas 
nesse processo de consulta foram analisadas e, quando pertinentes, incorporadas no documento final 
ou destacadas para consideração nos ciclos seguintes dos estudos de planejamento da expansão. A 
aprovação final deste Plano pelo MME ocorreu em março/2013. 

 Complementando a documentação dos estudos efetuados, foram emitidas em 2012 diversas notas 
técnicas detalhando critérios e metodologias consideradas nos diversos capítulos do relatório final do 
Plano. 

 Os estudos que subsidiaram o PDE contaram com o apoio do MME e a estreita colaboração de 
diversas empresas do setor energético, de forma a possibilitar que a abrangência do planejamento no 
horizonte decenal incorporasse uma visão integrada do setor.  
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 Paralelamente à finalização do PDE 2021, a EPE iniciou a elaboração do PDE 2022, abrangendo 
o período 2013-2022. Parte destes estudos foi concluída , encontrando-se em fase de finalização os 
estudos referentes à expansão da oferta de energia e a consolidação da matriz energética brasileira para 
os próximos dez anos. 
 

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

Durante 2012 foram desenvolvidos pela EPE estudos e atividades relacionadas aos seguintes 
Leilões de Compra de Energia Elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração: 

 

• Leilão A-3 de 2012, incialmente marcado para 22 de março de 2012, para contratação de 
energia elétrica proveniente de fonte hidrelétrica, eólica, biomassa e gás natural em ciclo 
combinado. Esse leilão foi adiado e posteriormente  cancelado em 29 de novembro de 2012; 
 

• Leilão A-5 de 2012, inicialmente marcado para 26 de abril de 2012, para contratação de 
energia elétrica proveniente de fonte hidrelétrica, eólica, biomassa e gás natural em ciclo 
combinado, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2017. Esse leilão foi adiado e teve 
cadastramento reaberto por três vezes, sendo realizado em 14 de dezembro de 2012; 

 

As atividades realizadas compreenderam: o cadastramento dos empreendimentos de geração de 
energia elétrica interessados em participar dos leilões; a análise dos documentos de cada projeto e dos 
requisitos essenciais à participação nos leilões, emissão da habilitação técnica dos empreendimentos; o 
estabelecimento de parâmetros para o edital da licitação, com destaque para a garantia física dos 
empreendimentos e dos estudos para subsidiar o MME na definição dos preços de referência de cada 
leilão, dentre outras atividades. No caso dos empreendimentos eólicos, foi realizado ainda um extenso 
trabalho de identificação e notificação de interferências aerodinâmicas entre parques.  

 

A habilitação técnica, no caso das usinas hidrelétricas, compreende além da análise técnica dos 
estudos de viabilidade dos projetos dos empreendedores, estudos de otimização do arranjo geral da 
usina e do orçamento proposto, visando à redução dos custos de investimento estimados que levem a 
preços tetos que  privilegiem o princípio da modicidade tarifária, o que vem sendo obtido com muito 
sucesso nos leilões realizados.  Estes estudos são encaminhados ao Tribunal de Contas da União, com 
o objetivo de atender a IN TCU nº 027/1998. 
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A tabela a seguir sintetiza os dados relativos aos leilões de 2012. 

DE ENERGIA ELÉTRICA – 2012  

LEILÃO FONTE 

PROJETOS 
CADASTRADOS 

PROJETOS 
HABILITADOS 

PROJETOS CONTRATADOS NO LEILÃO PREÇO MÉDIO 
CONTRATADO 

PELAS 
DISTRIBUIDORAS 

(R$/MWh) 
QTD. 

MW 
instalado 

QTD. 
MW 

Habilitado 
QTD. 

MW 
instalado 

QTD. Contratada 
no ACR  (MW 

médio) 

A-3 

Vento 575 14.126 495 12.130 

Cancelado 

Gás Natural CC 26 10.388 2 368 

Biomassa 26 1284 19 756 

Hidrelétrica 33 1.460 22 429 

Total 660 27258 538 13683 

A-5 

Vento 562 13.918 484 11880 10 281,9 151,6 87,94 

Gás Natural CC 29 10.566 2 368 - 

Biomassa 14 983 10 583 - 

Hidrelétrica 48 3.634 29 1.350 2 292,4 150,6 93,46 

Total 653 29101 525 14181 12 574,3 302,2 91,25 

TOTAL:  12 574,3 302,20 91,25 Fonte: AEGE/EPE, CCEE (2012).  
Estudos Específicos do Planejamento da Expansão da Geração de Energia Elétrica 

 Recálculos e cálculos de Garantia Física 

 No ano de 2012 foram realizados os recálculos de garantia física de dois lotes de usinas 
hidrelétricas seguindo a metodologia estabelecida na Portaria MME nº 861/2010. No primeiro lote 
foram analisados os projetos das UHE Salto Pilão, Salto Santiago, Itiquira II, Teles Pires e Santo 
Antônio do Jari, culminando com a publicação, pelo MME, da Portaria SPDE nº 35, de 22 de maio de 
2012. O segundo lote abrangeu as usinas de Irapé, São Domingos, Jurumirim, Rosana, Taquaruçu e 
Passo São João, com as garantias físicas publicadas na Portaria SPDE nº 184, de 27 de dezembro de 
2012. 

 No âmbito dos leilões para compra de energia de novos aproveitamentos foi realizado o cálculo 
de garantia física do aproveitamento Cachoeira Caldeirão, com garantia física publicada na Portaria 
SPDE/MME nº 153, de 9 de novembro de 2012. 

 A EPE aprimorou a metodologia para o cálculo do rendimento médio do conjunto turbina-
gerador e perda hidráulica média no circuito de geração, utilizados nos modelos energéticos NEWAVE 
e MSUI. Além destes processos de recálculo, e dos processos de cálculos para os novos 
empreendimentos de geração cadastrados nos leilões de energia nova, a EPE realizou o cálculo dos 
empreendimentos hidrelétricos e termelétricos de geração existentes nos sistemas elétricos de Manaus 
e Macapá que serão interligados ao Sistema Interligado Nacional – SIN.  
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Estudos sobre a Inserção da Energia Solar 

 Com um trabalho iniciado em 2011 e continuado ao longo de 2012, a EPE desenvolveu estudos e 
análises sobre os aspectos técnicos, econômicos e energéticos da geração proveniente de fonte solar, 
especialmente a geração fotovoltaica, aproveitando inclusive a experiência na análise de projetos da 
Chamada Pública 013/2011 da ANEEL (P&D Estratégico). 

 Em julho de 2012, foi publicada a Nota Técnica "Análise da Inserção da Geração Solar na Matriz 
Elétrica Brasileira", com participação das equipes da DEE e DEA. O objetivo desse documento foi 
subsidiar o MME no processo de decisão quanto à estratégia de inclusão da fonte solar na matriz de 
geração elétrica brasileira. 
 
Sistemas Isolados 
 

No que se refere aos Sistemas Isolados, por atribuição do Decreto 7.246/2010 e da Portaria 
MME nº 600/2010, a EPE se tornou responsável pela avaliação e habilitação técnica dos Projetos de 
Referência.  
 

Ao longo de 2012,  a EPE recebeu e analisou tecnicamente os Projetos de Referência enviados 
pelas Distribuidoras com Sistemas Isolados. No decorrer destas análises, foram realizados diversos 
contatos  de modo a orientar a elaboração dos projetos, além da emissão de Pareceres Técnicos, 
Ofícios e Informes Técnicos, destinados tanto às Distribuidoras quanto ao MME. 
 

A EPE habilitou tecnicamente e encaminhou ao MME o Preço-Teto de três Projetos de 
Referência: 10 Sistemas Isolados de Rondônia sem previsão de interligação, 16 Sistemas Isolados de 
Rondônia com previsão de interligação e Oiapoque-AP. Atualmente, estão em fase de análise os 
projetos da CELPA, da Eletrobras Amazonas Energia e da Eletrobras Distribuição Acre, aguardando o 
recebimento de revisões dos Projetos.  
 

No que tange ao Programa Luz Para Todos, de acordo com a Portaria MME nº 493/2011 a EPE 
também é responsável pela avaliação e habilitação técnica dos Projetos de Referência deste programa.  
A EPE recebeu os Projetos de Referência enviados pelas distribuidoras: Centrais Elétricas do Pará – 
CELPA; Eletrobras Amazonas Energia e  Eletrobras Distribuição Acre.    Neste programa, a EPE 
habilitou  tecnicamente e encaminhou ao MME o Preço-Teto do Projeto de Referência da Resex Verde 
para Sempre ( CELPA ), que contempla 11 MIGDI (microssistema isolado de geração e distribuição de 
energia elétrica) e 1.202 SIGFI (sistema individual de geração de energia elétrica com fonte 
intermitente).  Atualmente, estão em fase de análise os projetos das outras distribuidoras. 
 
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 março, maio, agosto, novembro e dezembro de 2012, 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 
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 Editadas mensalmente, 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. As resenhas são disponibilizadas regularmente ao público na página da EPE na internet11.2.  

 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 2012 foram produzidos quatro boletins. 

 Revisões quadrimestrais da demanda de energia elétrica 

 Os estudos realizados em conjunto com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) têm 
como objetivo a revisão das projeções do mercado de energia elétrica e da carga de energia e de 
demanda do Sistema Interligado Nacional (SIN), discriminadas por subsistema elétrico, que servem de 
base para o planejamento da operação energética.  

 As revisões das projeções de mercado são baseadas nos estudos de conjuntura econômica e na 
possível revisão de cenários econômicos e setoriais e, ainda, nas análises de mercado realizadas no 
âmbito da Comissão Permanente de Análise e Acompanhamento do Mercado de Energia Elétrica 
(COPAM), da qual participam os diversos agentes setoriais do mercado de energia elétrica. Os 
resultados são utilizados nos estudos do ONS que se destinam ao planejamento da operação energética 
do sistema interligado, tendo rebatimento na formação dos preços de energia de curto prazo, o 
chamado preço de liquidação das diferenças (PLD), constituindo, portanto, informação fundamental no 
arranjo institucional do setor elétrico. Habitualmente, são realizadas duas revisões ao longo do ano, 
uma no primeiro e outra no segundo quadrimestre, salvo a necessidade de realização de uma revisão 
extraordinária motivada por fatores relevantes que tenham alterado significativamente a trajetória do 
mercado. As revisões quadrimestrais são disponibilizadas na página da EPE na internet 

Outros Estudos de Suporte ao Planejamento Energético 

 Projeção da demanda de energia elétrica para os próximos 10 anos (2013-2022) Esta nota técnica 
contempla o período decenal 2013-2022. Ela subsidia atualizações e revisões do Plano Decenal de 
Expansão de Energia e foi utilizada pelo ONS, como referência de projeção da carga, para o Plano 
Anual da Operação Energética (PEN) relativo ao período 2013-2017. 

 Caracterização do cenário macroeconômico para os próximos 10 anos (2013-2022) 
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 Esta nota técnica detalha elementos conjunturais e estruturais que irão determinar as premissas 
econômicas no horizonte decenal 2013-2022. Os resultados deste estudo subsidiam os estudos de 
demanda e oferta de energia do Plano Decenal de Energia respectivo. 

Acordo de Cooperação Técnica Brasil/Alemanha 

 Durante o ano de 2012, a EPE desempenhou a função de coordenação técnica do Programa de 
Energias Renováveis e Eficiência Energética, voltado ao desenvolvimento de ações de eficiência 
energética, à implementação de projetos de inovação tecnológica, como o denominado “smart grid”, 
de geração solar heliotérmica (“CSP”) e apoio às ações de concessionárias em sistemas isolados, além 
de outros temas de interesse. 

 No âmbito do Acordo, a EPE vem realizando, com o apoio da GIZ,  projetos e estudos nas áreas 
de geração eólica, geração solar fotovoltaica e heliotérmica e eficiência energética.  
 
Projeto META 

 O Projeto META constitui-se em um projeto de assistência técnica aos setores de energia e 
mineral, financiado por empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), e coordenação geral do MME, responsável pelos repasses de recursos no âmbito do projeto. 

 No que diz respeito à EPE, os recursos do Projeto META destinam-se à contratação de serviços 
técnicos especializados a serem realizados a partir de 2013, no valor total orçado de R$ 9.135.231,06.  

Base de dados anemométricos e climatológicos (Sistema AMA) 

Em 2012 foram acrescentados à base de dados novos métodos matemáticos e rotinas 
computacionais destinadas à análise comparativa de consistência das medições climatológicas e 
anemométricas entre parques eólicos e à caracterização técnica do regime de ventos nos locais dos 
parques eólicos vencedores de leilões promovidos pelo MME. Cabe registrar que ao final de 2012 a 
EPE já estava recebendo regularmente a cada quinzena, medições efetuadas em 108 parques eólicos. 

Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 

Conclusão da atualização do Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás, que  tem como 
objetivo geral a obtenção de uma base de informações georreferenciadas que permita representar 
zonas, na forma de mapas, sobre a importância relativa das diversas áreas do país. Tal base de 
informações constitui-se em importante instrumento para o planejamento energético.  

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

• Estudos relativos à projeção do balanço de oferta e demanda de gás natural para o planejamento 
da expansão da infraestrutura da malha de suprimento de gás natural brasileira e dos 
investimentos a ela associados; 

•  Revisão da metodologia de projeção de preços de gás natural para o Plano Decenal de 
Expansão de Energia (PDE); 
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•  Consolidação da metodologia e implementação de uma base de dados voltados para a 
realização de estudos de viabilidade técnica e econômica (EVTE) de construção e montagem de 
gasodutos; 

•  Participação em grupo de trabalho com o MME e ANP para avaliação de implicações sobre o 
marco legal e regulatório setorial de suprimento de gás natural nas regiões próximas às 
fronteiras dos Estados (modelo de distribuição); 

• Estudos sobre preços de petróleo e derivados; 

•   Estudos de suporte aos trabalhos de revalidação estatística de modelos de preços de petróleos e 
derivados internacionais e nacionais e demanda de QAV nacional, bem como a realização de 
novos testes estatísticos para verificar o comportamento das vendas de ônibus e caminhões 
(contratação externa: Fundação COPPETEC); 

•   Estudos sobre demanda de derivados de petróleo e biocombustíveis para o setor de transporte; 

•  Estudos sobre refino nacional; 

• Estudos sobre logística de petróleo, seus derivados e biocombustíveis no Brasil; 

• Estudos sobre oferta de biocombustíveis e bioeletricidade a partir da cana-de-açúcar;  

• Estudos sobre tecnologias industriais e agrícolas para a produção de cana-de-açúcar, etanol e 
biocombustíveis, bem como impactos na área de plantio; 

•  Estudos sobre rotas tecnológicas e potencial de produção de etanol de lignocelulose; 

•   Publicação da Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis, publicação anual que aborda a 
evolução dos indicadores de etanol, biodiesel e cogeração derivada da biomassa de cana-de-
açúcar, identificando os eventos mais relevantes ocorridos no período de referência, assim 
como as principais tendências de curto prazo; 

• Nota Técnica: “Consolidação de Bases de Dados do Setor Transporte: 1970-2010”; 

•   Conclusão da Nota Técnica: “Estudo Sobre a Inserção dos Veículos Elétricos no Brasil” 
 
 A dotação orçamentária do Programa 2119 sofreu alterações conforme quadro detalhado 
abaixo: 

Ação Suplementação Cancelamento 
Contribuição à Previdência Privada 250.063  
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 868.643  
Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 118.489  
Pagamento de Depósitos Recursais 5.300  
Assistência Médica aos Servidores e Empregados e seus dependentes 70.000  
Administração da Unidade 567.200  
Pagamento de Pessoal Ativo da União 2.964.183  
Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames periódicos  46.000 
Estudos para o Planejamento do Setor Energético  567.200 

Fonte: SIAFI Operacional – Base 31.12.2012 
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 O valor de suplementação do Programa foi de R$ 4.843.878 e R$ 613.200 de cancelamentos. A 
execução foi de aproximadamente 91% (empenho liquidado/dotação final).  A maior parte da 
suplementação orçamentária refere-se às Ações: Pagamento de Pessoal Ativo da União e Auxílio 
Alimentação aos Servidores e Empregados e Contribuição à Previdência Privada, o crédito adicional 
foi necessário em função de aplicação de Acordo Coletivo de Trabalho (reajuste salarial IPCA), 
aplicação de Plano de Cargos e Salários com promoções por desempenho e despesas com rescisões de 
contratos de trabalho decorrentes da Transação Judicial homologada pela 38ª Vara do Trabalho do Rio 
de Janeiro, nos autos da Ação Civil Pública nº 741-88.2011.5.016.0038 

  
 O cancelamento de R$ 567.200 da ação Estudos para o Planejamento do Setor Energético 
objetivou suplementação, no mesmo valor, da Ação Administração da Unidade para custear despesas 
de manutenção da empresa no exercício de 2012. 
 
 O cancelamento de R$ 46.000 na Ação Assistência Médica aos Servidores e Empregados – 
Exames periódicos pode ser realizado pelo fato de que o contrato firmado ter apresentado projeção de 
gastos inferior ao estimado, permitindo a realocação do recurso em outra atividade. 
 
 Os quadros a seguir detalham as informações acerca das ações integrantes do Programa 2119 
sob responsabilidade da EPE:  
  
4.3.3. INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS DE GESTÃO, 
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO DE RESPONSABILIDADE DA EPE 

Quadro A.4.12 – Ação 20CW Vinculada ao Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 

Identificação da Ação 
Código  20CW 

Descrição Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames periódicos 
Unidade Responsável Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Unidade Orçamentária 32314/325001 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
  50.400 4.400 4.400 4.307 0,00 93 4.307 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1 Servidor beneficiado Unidade 280 187   50.400 4.307 

Fonte: SIAFI Operacional – Base 31.12.2012 
Quadro A.4.13 – Ação 20LI Vinculada ao Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 

Identificação da Ação 
Código  20LI 

Descrição Estudos para o Planejamento do Setor Energético 
Unidade Responsável Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Unidade Orçamentária 32314/325001 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
  5.672.013 5.104.813 3.282.203 2.433.799 33.910 848.404 2.399.889 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1 Documento Produzido Unidade 64 51   5.672.013 2.433.799 

Fonte: SIAFI Operacional – Base 31.12.2012 
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Quadro A.4.14 – Ação 20TP Vinculada ao Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 
Identificação da Ação 

Código  20TP 

Descrição Pagamento de Pessoal Ativo da União 
Unidade Responsável Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Unidade Orçamentária 32314/325001 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 
49.808.326 52.772.509 51.847.796 51.434.875 1.581.388 412.921 49.855.064 

Metas do Exercício Para a Ação 
Orde

m 
Descrição 

Unidade de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 
Prevista Realizada Prevista Realizada 

N/A N/A N/A N/A N/A   49.808.326 51.434.875 
Fonte: SIAFI Operacional – Base 31.12.2012 
 
Quadro A.4.15 – Ação 2000 Vinculada ao Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 

Identificação da Ação 
Código  2000 

Descrição Administração da Unidade 
Unidade Responsável Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Unidade Orçamentária 32314/325001 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
11.164.923 11.732.123 10.517.493 9.797.031 617.018 720.463 9.180.013 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
N/A N/A N/A N/A N/A 11.164.923 9.797.031 

Fonte: SIAFI Operacional – Base 31.12.2012 
 
 
 
Quadro A.4.16 – Ação 2004 Vinculada ao Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 

Identificação da Ação 
Código  2004 

Descrição Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus dependentes 
Unidade Responsável Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Unidade Orçamentária 32314/325001 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
636.000 706.000 700.245 700.245 208 0,00 700.038 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1 Pessoa Beneficiada Unidade 448 409 636.000 700.245 

Fonte: SIAFI Operacional – Base 31.12.2012 
 
 
 
 
 



 

57 
 

Quadro A.4.17 – Ação 2010 Vinculada ao Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 
Identificação da Ação 

Código  2010 

Descrição Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 
Unidade Responsável Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Unidade Orçamentária 32314/325001 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
168.000 286.489 268.579 268.579 0,00 0,00 268.579 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1 Criança atendida Unidade 29 49 168.000 268.579 

Fonte: SIAFI Operacional – Base 31.12.2012 
 
 
Quadro A.4.18 – Ação 2011 Vinculada ao Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 

Identificação da Ação 
Código  2011 

Descrição Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 
Unidade Responsável Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Unidade Orçamentária 32314/325001 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
96.000 96.000 74.802 71.656 0 3.146 71.656 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1 Servidor beneficiado Unidade 86 42 96.000 71.656 

Fonte: SIAFI Operacional – Base 31.12.2012 
 
 
Quadro A.4.19 – Ação 2012 Vinculada ao Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 

Identificação da Ação 
Código  2012 

Descrição Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 
Unidade Responsável Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Unidade Orçamentária 32314/325001 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
2.203.848 3.072.491 3.072.491 3.037.989 640.405 34.502 2.397.584 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1 Servidor beneficiado Unidade 342 277 2.203.848 3.037.989 

Fonte: SIAFI Operacional – Base 31.12.2012 
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Quadro A.4.20 – Ação 4572 Vinculada ao Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 
Identificação da Ação 

Código  4572 

Descrição Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação 
Unidade Responsável Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Unidade Orçamentária 32314/325001 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
550.000 550.000 550.000 500.733 49.062 49.267 451.671 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
1 Servidor capacitado Unidade 245 280 550.000 500.733 

Fonte: SIAFI Operacional – Base 31.12.2012 
 
 
Quadro A.4.21 – Ação 0110 Vinculada ao Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 

Identificação da Ação 
Código  0110 

Descrição Contribuição à Previdência Privada 
Unidade Responsável Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Unidade Orçamentária 32314/325001 
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 
2.799.300 3.049.363 3.049.363 2.865.620 423.435 183.743 2.442.185 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 
N/A N/A N/A N/A N/A 2.799.300 2.865.620 

Fonte: SIAFI Operacional – Base 31.12.2012 
 
 
 

4.4. INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA 
DESPESA 
 
 
 
4.4.1. IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ 

 
Quadro A.4.22 – Identificação das Unidades Orçamentárias  da UJ 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO 
Código SIAFI da 

UGO 
Empresa de Pesquisa Energética 32314 325001 

Fonte: SIAFI Operacional – Base 31.12.2012 
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4.4.2. PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS 
 
4.4.2.1. PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES 
 
           Quadro A.4.23 – Programação de Despesas Correntes     Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 3- Outras Despesas Correntes 

Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

L
O

A
 

Dotação proposta pela UO 52.608.626 51.793.110 37.570.704  48.427.436 

PLOA 52.608.626 51.793.110 37.570.704 48.427.436 

LOA 52.608.626 51.793.110 37.570.704  48.427.436 

C
R

É
D

IT
O

S Suplementares 3.219.546 750.000 1.624.332  7.336.975 

Créditos Cancelados  0 -613.200 -50.000 

Total 55.828.172 52.543.110 38.581.836 55.714.411 

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

Obs1: Não ocorreram Créditos Especiais ou Extraordinários nos exercícios de 2011 e 2012; 
Obs2: Não ocorreram créditos orçamentários classificáveis com originários de “Outras Operações” nos exerc.de 2011 e 2012; 
Obs3: Não houve despesa corrente classificável no grupo “2” de “Juros e Encargos da Dívida” nos exercícios de 2011 e 2012. 

 
4.4.2.2. PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL 

 
Quadro A.4.24 – Programação de Despesas de Capital Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6 - Amortização da 
Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO  1.020.480  4.172.200         

PLOA  1.020.480   4.172.200          
LOA  1.020.480   4.172.200          

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares             

Especiais 
Abertos             
Reabertos             

Extraordinários 
Abertos             
Reabertos             

Créditos Cancelados             
Outras Operações             

Total  1.020.480  4.172.200          
Fonte: Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 

Obs1: Não ocorreram Créditos Suplementares, Especiais ou Extraordinários nos exercícios de 2011 e 2012; 
Obs2: Não ocorreram créditos orçamentários cancelados nem créditos classificáveis como originários de “Outras Operações” 

nos exercícios de 2011 e 2012; 
Obs3: Não houve Despesa de Capital classificável nos grupos “5” de “Inversões Financeiras” ou  “6” de  “Outras Despesas 

de Capital” nos exercícios de 2011 e 2012. 
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4.4.2.3 RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 

Quadro A.4.25 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência  Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 
Despesas Correntes Despesas de Capital 

9 – Reserva de 
Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 90.179.330 100.220.546 1.020.480 4.172.200     

PLOA   100.220.546   4.172.200      
LOA   100.220.546   4.172.200      

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares 4.843.878  8.086.975         

Especiais 
Abertos 

 
        

Reabertos            

Extraordinários 
Abertos            
Reabertos             

Créditos Cancelados  -613.200  -50.000          
Outras Operações             

Total 94.410.008 108.257.521 1.020.480 4.172.200     
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 
 

Obs1: Não ocorreram solicitações ou concessões de Créditos Especiais ou Extraordinários exercícios de 2011 e 2012. 
Obs2: Não ocorreram créditos orçamentários originários de “Outras Operações” nos exercícios de 2011 e 2012; 
Obs3: Não houve Despesa classificável de “Reserva de Contingência” nos exercícios de 2011 e 2012. 
 
 
4.4.2.4. Análise Crítica: 

 
 O processo de elaboração do orçamento anual, consiste na adequação das bases monetárias 
previamente estabelecidas pelos órgãos centrais de orçamento, diretamente vinculadas às conjunturas 
econômicas e ás expectativas de crescimento do país. 
 
 Desta forma, desde sua assunção  ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, a EPE 
vem elaborando o planejamento orçamentário em conformidade com as diretrizes e limites fixados 
pelos órgãos centrais e setoriais de orçamento. 
 
 Os limites orçamentários fixados exigem da EPE um rígido controle de gastos e otimização de 
recursos, adotando-se modernas práticas de gestão e governança corporativa, sem, contudo prejudicar 
o alcance dos resultados e objetivos institucionais. 
 
 As necessidades de suplementação ocorridas em 2012 referem-se ao aumento dos gastos nas 
despesas obrigatórias, em função do impacto na folha  decorrente dos Acordos Coletivos de Trabalho 
2011/2012 e 2012/2013 e dos pagamentos das rescisões contratuais dos empregados do chamado 
Quadro Inicial  acordadas na homologação da Ação Civil Pública nº 741-88.2011.5.016.0038.  
 
 
4.4.3. MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS INTERNA E EXTERNA 

 
Não houve, em 2012, movimentação interna ou externa de créditos orçamentários concedidos 

ou recebidos de UG não associada à Unidade Jurisdicionada. 
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4.4.4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 
 
4.4.4.1. EXECUÇÃO DA DESPESA COM CRÉDITOS ORIGINÁRIOS 
 
4.4.4.1.1. DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS 
ORIGINÁRIOS 
 
 
Quadro A.4.26 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários             Valores em R$ 1,00 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 
Obs1: Os valores de Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados não foram incluídos nesse 

detalhamento. 
Obs2: Não houve realização de despesas nas modalidades de contratação por “Concurso” e/ou “Consulta”. 

 
4.4.4.1.2. DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS 
ORIGINÁRIOS 
Quadro A.4.27 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários       Valores em R$ 1,00  

Grupos de 
Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
1 – Despesas de 

Pessoal 54.903.449 50.203.655 54.306.785 49.423.298 596.664 780.357 52.303.538 47.291.515 

Vencim. e 
Vantagens Fixas - 

Pessoal Civil 
37.535.471 33.515.721 37.535.471 33.515.721   36.942.344 32.601.687 

Obrigações 
Patronais 

10.683.106 9.347.368 10.683.106 9.347.368   9.758.034 8.525.687 

Outras Despesas 
Variáveis - 

Pessoal Civil 
164.345 6.606 164.345 6.606   164.345 6.606 

 

  Despesa Liquidada Despesa Paga 
Modalidade de 

Contratação  
Exercícios 

  2012 2011 2012 2011 
Modalidade de Licitação 10.824.290,32 11.680.471 8.161.303,44 10.488.006 

Convite 50.182 220.378 19.762 220.378 
Tomada de Preços 330.655 249.759 326.433 7.688 

Concorrência 1.540.770 5.284.999 200.000 5.015.063 
Pregão  8.902.684 5.808.834 7.615.108 5.244.875 

Registro de Preços 0, 116.500 
 

0 
Contratações Diretas 7.364.618 7.110.759 7.255.301 6.950.258 

Dispensa 6.336.741 6.219.501 6.235.4230 6.061.338 
Inexigibilidade 1.027.877 891.258 1.019.871 888919 

Regime de Execução 
Especial 

23.415 16.732 23.415 16.732 

Suprimento de Fundos 23.415 16.732 23.415 16.732 
Pagamento de Pessoal 49.025.914 44.104.775 47.507.507 42.367.601 
Pagamento em Folha 48.898.711 43.959.933 47.380.305 42.223.885 

Diárias 127.202 144.843 127.202 143.716 
Outros 6.940.857 10.762.706 6.455.527 10.366.970 

TOTAL 74.179.095 73.675.443 69.403.054 70.189.568 
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Grupos de 
Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
Contribuição a 

Entidades 
Fechadas de 
Previdência 

3.049.363 2.870.029 2.865.620 2.520.760 183.743  2.442.185 2.125.024 

 Ressarcimento de 
Despesas de 

Pessoal 
Requisitado 

3.464.875 4.463.930 3.051.954 4.032.843 412.921  2.990.341 4.032.843 

Outros Elementos 
de Despesa 

6.290 
 

6.290 
 

 349.269 6.290 
 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 
0 0 0 0 0 0 0 0 

------         
3- Outras 
Despesas 
Correntes 

21.063.232 30.541.801 19.424.264 24.062.259 1.638.968 6.479.542 16.818.975 22.875.673 

Outros Benefícios 
Assistenciais 

268.579 149.733 268.579 149.733  --- 268.579 149.733 

Diárias - Civil 135.986 163.282 127.202 144.843 8.784 18.440 127.202 143.716 
Material de 
Consumo 

199.710 364.759 179.185 337.503 20.524 27.255 179.185 331.082 

Passagens e 
Despesas com 
Locomoção 

1.010.616 901.471 900.683 853.134 109.932 48.336 892.647 832.317 

Serviços de 
Consultoria 

3.044.875 3.906.201 2.601.959 2.795.842 442.916 1.110.359 1.247.821 2.399.147 

Outros Serv. de 
Terceiros - Pessoa 

Física 
600.173 436.330 572.558 423.785 27.615 15.545 571.328 423.785 

Locação de Mão-
de-Obra 

1.343.472 1.237.968 1.213.101 1.022.771 130.370 215.197 1.213.101 999.207 

Outros Serv. de 
Terceiros - Pessoa 

Jurídica 
13.276.944 10.324.040 12.429.680 9.643.412 847.265 680.628 11.196.291 9.175.385 

Obrigações 
Tributárias e 
Contributiva 

23.362 3.853.387 22.934 3.851.412 427 1.974 22.984 3.851.412 

Depósitos 
Compulsórios 

999 6.976 999 6.976  
 

999 6.976 

Indenizações e 
Restituições 

909.313 825.236 884.245 794.302 47.988 30.934 883.755 790.616 

Outros Elementos 
de Despesa 

249.204 8.372.419 223.139 4.038.546 3.146 4.333.873 215.083 3.772.297 

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

Despesa 
Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

Exercícios 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

4 - Investimentos 711.899 269.277 448.045 189.886 263.854 79.391 280.541 22.381 
Material de consumo         

Outros serviços de terceiros 
PJ 641.836 174.472 423.739 174.472 218.097 0 256.235 6.967 

Equip.e material permanente 69.949 76.010 24.192 844 45.757 75.166 24.192 844 
Outros Elementos de 

Despesa 113 18.795 113 14.569  4.226 113 14.569 

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

 
      

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

 
      

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

4.4.4.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS RECEBIDOS PELA UJ POR 
MOVIMENTAÇÃO 
 
4.4.4.2.1. DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE 
MOVIMENTAÇÃO 
 

Não ocorreu no período. 
 

4.4.4.2.2. DESPESAS TOTAIS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE 
MOVIMENTAÇÃO 
 

Não ocorreu no período. 
 

Observações: 
 

A execução financeira da EPE observou os limites definidos pela Programação Financeira e 
Orçamentária e Redução de Limites de Movimentação e Empenho estabelecidos pelo Ministério do 
Planejamento – Decreto nº 7.680, de 17 de fevereiro de 2012, e na Portaria nº 49, de 28 de fevereiro de 
2012, e Ofício nº 024/2012-SPOA/SE-MME. Os valores foram definidos de acordo com o limite 
estabelecido na LOA 2012, não havendo redução. 
 
 A Portaria nº 125 MME de 13 de Março de 2012 fixou limites para empenho de despesas com 
diárias e passagens da EPE no exercício de 2012, conforme detalhado abaixo. Em razão de sua elevada 
execução no item em questão, EPE solicitou ampliação desse valor para R$ 952.362. 
 
  Quadro A.4.28 - Limites de Despesas com Diárias, Passagem e Locomoção       Valores em R$ 1,00 

Dec. nº 7.680 / Of. 
24/2012-SPOA/SE MME 

Limite definido 
pela Portaria nº 

125 
Ampliação Limite até Dezembro 2012 

Despesas com diárias, 
passagem e locomoção. R$ 852.362 R$ 100.000 R$ 952.362 

Fonte: Diário Oficial da União / SPOA/SE/MME 
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5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

5.1. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS  
 
5.1.1. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 
RECURSOS 

 
Não ocorreu no período. A EPE não possui passivos decorrentes de insuficiência de créditos ou 

recursos. 
 

5.2. PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
 
5.2.1. PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
 

 Quadro A.5 - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 
Pagamentos 
Acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2012 

2011 3.485.874 65 3.485.809 0 
2010 4.034.057 302 4.033.755 0 
2009 2.103.813 419 2.103.393 0 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 
Pagamentos 
Acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2012 

2011 7.339.289 1.169.201 6.161.859 8.230 
2010 3.221.906 741.317 2.480.589 0 
2009 12.298.548 7.942.321 4.356.227 0 

Fonte: SIAFI Gerencial – Base 31/12/2012  
 

5.2.2. Análise Crítica: 
 
Em 2012 o pagamento de restos a pagar não resultou em impactos negativos na gestão 

financeira da EPE, uma vez que, o fluxo financeiro do exercício foi ajustado com os pagamentos de 
empenhos dos anos anteriores. 

 
Dos Restos a pagar Processados inscritos no ano de 2011, foram pagos 99,9%  e dos não 

Processados inscritos em 2011 foram pagos 84%,  cancelados 16% – em função de variação de 
previsão de realização.  

 
O valor de inscrição de Restos a Pagar não Processados de 2011 variou significativamente em 

função da inscrição de R$ 3.298.807,75  referente ao pagamento de dividendos do exercício de 2011.  
 
Em 2012 foram liquidados e pagos R$ 19.458,51 de Restos a Pagar não processados referentes 

ao ano de 2010, foram, ainda, cancelados R$ 5.110,03 para atender ao disposto no § 20 do Art. 10 do 
Decreto nº 7.654/2011. 
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5.3. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 

 
Não ocorreram transferências de recursos no período. 

 
5.3.1. RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA VIGENTES NO 
EXERCÍCIO 

 
A EPE não firmou no exercício de 2012 nenhum instrumento de transferência de recursos. 

 
5.3.2. QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS CELEBRADOS E 
VALORES REPASSADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 
 

A EPE não firmou desde o exercício de 2008, até o exercício de 2012 nenhum instrumento de 
transferência de recursos. Não existiu no mencionado período, nenhum convênio ou modalidade de 
transferência voluntária. Constavam apenas saldos referentes a exercícios anteriores a 2008, que 
estavam sob análise de prestações de contas por parte do Ministério de Minas e Energia. Em 2010 
foram encerradas todas as análises que resultaram em aprovação das respectivas Prestações de Contas. 
 
5.3.3. INFORMAÇÕES SOBRE O CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE 
TRANSFERÊNCIAS QUE PERMANECERÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2013 E 
SEGUINTES 

 
Não ocorreu no período. Não existem instrumentos de transferência de recursos firmados. 

 
5.3.4. INFORMAÇÕES SOBRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS RELATIVAS AOS 
CONVÊNIOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO E CONTRATOS DE REPASSE 

 
Não ocorreu no período. Não existem informações para o período de 2008 a 2012. Em 2010 

foram encerradas todas as análises que resultaram em aprovação das respectivas Prestações de Contas. 
 
5.3.5. INFORMAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE 
CONVÊNIOS E DE CONTRATOS DE REPASSE 
 

Não ocorreu no período. Em 31/12/2010 todas as prestações de contas referentes a exercícios 
anteriores a 2008 foram analisadas e aprovadas.  

 
5.4. SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 
5.4.1. DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 
 
5.4.1.1. SUPRIMENTO DE FUNDOS – VISÃO GERAL 
 
      Quadro A.6– Despesas Realizadas por Meio de Suprimento de Fundos (SF)        Valores em R$ 1,00 

Suprimento de Fundos 

Código 
da UG  

Nome da UG 
Valores 

Total Geral 
Conta Tipo “B” 

CPGF 
Saque Fatura 

32314 Empresa de Pesquisa Energética 0,00 2.356,50 21.058,82 23.415,32 

Total Utilizado pela UJ por Tipo de SF 0,00 2.356,50 21.058,82 23.415,32 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. Base 31.12.2012 
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5.4.1.2. SUPRIMENTO DE FUNDOS – CONTA TIPO “B” 

Não se aplica a Unidade Jurisdicionada 
 

5.4.1.3. SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (CPGF) 

Quadro A.6.1 - Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador 

Exercício 
Fatura Saque 

Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) 
2012 27 21.058,82 8 2.356,50 
2011 35 16.732 - - 
2010 35 15.782 - - 

2010  
Natureza dos gastos permitidos: aquisição de material de consumo, serviços de terceiros de pessoa jurídica 
Limites concedidos a cada portador mensal*: 
Portador Limite (R$) 

Jorge da Silva Henze 1.000 

José Guilherme de Azevedo Pacheco 1.000 

Plínio de Almeida 1.000 

Sérgio Lúcio Guimarães de Miranda 1.000 

 Fonte: Superintendência de Recursos Financeiros - *Os limites concedidos contemplam a modalidade Saque.  

 
Quadro A.6.2 - Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador    Valores em R$ 1,00 

Código da UG  32314/325001 
Limite de Utilização da 

UG 
R$ 48.000,00 

Portador  CPF 
Valor do 
Limite 

Individual  

Valor 
Total 

Saque Fatura 

José Guilherme de Azevedo Pacheco 00308184785 R$ 12.000,00 0,00 9.661,08 9.661,08 
Jorge da Silva Henze 17517710753 R$ 12.000,00 2.356,50 6.942,17 9.298,67 
Plínio de Almeida 51340070804 R$ 12.000,00 0,00 191,00 191,00 
Sergio Lúcio Guimaraes de Miranda 62868080782 R$ 12.000,00 0,00 4.264,57 4.264,57 

Total Utilizado pela UG  2.356,50 21.058,82 23.415,32 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. Base 31.12.2012 
 
5.4.1.4. UTILIZAÇÃO DA CONTA TIPO “B” E DO CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO 
PELA UJ 

Não se aplica a Unidade Jurisdicionada a utilização da conta do tipo “B". 

5.4.1.5. PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

          Quadro A.6.3 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” e CPGF) 
Suprimento de Fundos 

 Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 
2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor 
PC não 
Apresentadas 

            

PC Aguardando 
Análise             

PC em Análise             
PC não 

Aprovadas             

PC Aprovadas       27 23.415,32 35 16.732 35 15.782 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. Base 31.12.2012 
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5.4.1.6. Análise Crítica: 

 
A Resolução de Diretoria RD nº 01/132 de 30 de Junho de 2008 aprovou a adoção da 

modalidade de pagamento pelo Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF na EPE. É 
competência, de acordo com a RD nº 01/263 de 23 de novembro de 2012, do Ordenador de Despesas a 
gestão do CPGF. 
 

Em 2012, a utilização dessa modalidade de pagamento obedeceu aos preceitos definidos no 
Decreto nº 5.355 de 25 de Janeiro de 2005. Quatro funcionários estavam habilitados para utilização do 
CPGF com limite mensal de R$ 1.000,00 cada um. Dos R$ 23.415,32 realizados em 2012 (49% do 
limite anual total), R$ 21.490,32 foram utilizados para aquisição de material de consumo e R$ 
1.925,00 com prestação de serviços. Todas as prestações de contas foram entregues no prazo 
determinado, analisadas pela Superintendência de Recursos Financeiros – SRF e liberadas para 
pagamento sem ressalvas.  
 
5.5. RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB A GESTÃO DA UJ 

 
Não se aplica à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada. A EPE não possui receita de 

natureza tributária. 
 

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS. 

 
6.1. DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE 
JURISDICIONADA 
 
Quadro A.7 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

em 2012 
Egressos 
em 2012 Autorizada Efetiva 

Cargos Comissionados - LP 30 23 1 5 

Função Gratificada (concursado) 38 14   

Requisitados 
308 

7 2 4 

Celetistas (PCS+QI) 219 3 27 

Fonte: Superintendente Recursos Logísticos / Recursos Humanos  
 Notas:  

1) os números acima não incluem os 5 diretores. 
2) não há autorização em separado para quantitativo de requisitados. 
3) o quantitativo de 38 funções gratificadas está incluído no quantitativo de 308, pois os empregados que assumem 

FG mantém seus cargos computados no quantitativo de requisitados + celetistas. 
4) nas 30 posições autorizadas de Livre Provimento estão incluídas as 10 posições de Superintendente Adjunto, que 

serão extintas em 2013, quando passarão a ser Funções Gratificadas. 
5) nos cargos comissionados-LP estão incluídos 3 requisitados 
6) no item requisitados estão incluídos 3 requisitados ocupantes de cargos comissionados e 4 requisitados ocupantes 

de funções gratificadas. 
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6.1.1. SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO EFETIVA DA UNIDADE 
JURISDICIONADA 
 

Em 31 de dezembro de 2012, 5 (cinco) empregados estavam afastados por licença, sendo 2 
(dois) empregados em auxilio doença, 2 (dois) empregados em licença maternidade e 1 (um) 
empregado em licença sem vencimento. 

 

6.1.2. QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 
 
 
Quadro A.7.1 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratific. da EPE - Situação em 31/12 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções 
gratificadas 

Lotação Ingressos no 
exercício 

Egressos no 
exercício Autorizada Efetiva 

1. Cargos em comissão 30 26 1 5 

1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  1   

1.2. Servidores de outros órgãos e esferas  3   

1.3. Sem vínculo  22 1 5 

2. Funções gratificadas 38 18 2 4 

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  14   

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas  4 2 4 

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2) 68 44 3 9 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  

Nota: os números acima não incluem os 5 diretores 

6.1.2.1. QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA 
SEGUNDO A IDADE 

Quadro A.7.2 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária - Situação em 31/12/2012 

Tipologias do Cargo 

Faixa Etária (anos) 

Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 
60 

Cargos Comissionados - LP  4 3 4 12 

Função Gratificada (concursado) 1 5 3 4 1 

Requisitados 0 2 0 5 0 

Celetistas (PCS+QI) 62 85 32 18 8 

Fonte: Superintendência  de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  
Nota 1: os quantitativos  acima não incluem os 5 diretores 
Nota 2: no item requisitados estão incluídos 3 requisitados ocupantes de cargos comissionados e 4 
requisitados ocupantes de funções gratificadas. 
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6.1.2.2. QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA 
SEGUNDO A ESCOLARIDADE 
 
Quadro A.7.3 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12 

Tipologias do Cargo 
Formação 

Doutorado Mestrado PHD 
Pós 

Graduação 
Superior 

2º 
grau 

Total 
geral 

Cargos Comissionados - LP 4 4 0 6 2 0 18 
Função Gratificada (concursado) 16 36 0 44 101 12 209 

Requisitados 2 1 0 2 2 0 5 
Celetistas (PCS+QI) 0 2 0 11 4 0 17 

Total geral 22 43 0 63 109 12 249 
Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  
Nota 1: os quantitativos acima não incluem os 5 diretores 
Nota 2: no item requisitados estão incluídos 3 requisitados ocupantes de cargos comissionados e 4 
requisitados ocupantes de funções gratificadas. 
 
6.1.3. DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA 
 
Quadro A.7.4 - Quadro de custos de recursos humanos nos exercícios de 2010, 2011 e 2012 - Valores em R$ 1,00 

Tipologias  
 

Vencimentos e vantagens fixas 

2012 2011 2010 
Cargos comissionados- LP 6.558.282 6.217.301 2.089.734 

Função Gratificada (concursado) 3.182.089 2.747.408 2.306.965 
Requisitados 1.583.484 1.714.097 1.640.882 

Celetistas (PCS+QI) 24.239.627 22.965.647 29.511.504 
Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 
Notas: 

1) Na composição da remuneração dos recursos humanos da EPE não são incorporadas parcelas relativas 
a despesas variáveis. 

2) Cargos comissionados = inclui empregados celetistas e o diretor não empregado. Os requisitados 
foram considerados na categoria de requisitados;  

3) Função Gratificada = só inclui os concursados que exercem FG;  
4) Requisitados = inclui todos os requisitados (LP, FG e Diretores); 
5) Celetistas = inclui os concursados e quadro inicial; 

   
6.1.4. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS 

Não se aplica à natureza jurídica da EPE, pois a Empresa é regida pela CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

 
6.1.5. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS, FUNÇÕES E EMPREGOS PÚBLICOS 

Quando da admissão do empregado é solicitado o preenchimento da “Declaração de Não 
Acumulação de Cargo”.  

 

6.1.6. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NOS CASOS DE ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE 
CARGOS, FUNÇÕES E EMPREGOS PÚBLICOS 

Não existe rotina de validação da Declaração. 
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6.1.7. INFORMAÇÕES SOBRE OS ATOS DE PESSOAL SUJEITOS A REGISTROS E 
COMUNICAÇÃO 
 
6.1.7.1. ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL POR INTERMÉDIO DO 
SISAC 

 
Quadro A.7.5 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 
 

Quantidade de atos sujeitos ao 
registro no TCU 

Quantidade de atos 
cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 

Admissão 3 35 3 35 
Concessão de aposentadoria - - - - 
Concessão de pensão civil - - - - 
Concessão de pensão especial a ex-combatente - - - - 
Concessão de reforma - - - - 
Concessão de pensão militar - - - - 
Alteração do fundamento legal de ato concessório - - - - 

Totais 3 35 3 35 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos – Sistema Sisac 

 
6.1.7.1.1 ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL POR INTERMÉDIO DO SISAC 

 
Quadro A.7.6 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos à 
comunicação ao TCU 

Quantidade de atos 
cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 

Desligamento 16 13 16 13 
Cancelamento de concessão 0 0 0 0 
Cancelamento de desligamento 0 0 0 0 

Totais 16 13 16 13 

Fonte: Auditoria Interna / Sistema Sisac 
 
 
Quadro A.7.7 – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac 

Tipos de Atos 
 

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o 
fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC 

Exercício de 2012 

Até 30 dias 
De 31 a 60 

dias 
De 61 a 90 

dias 
Mais de 90 

dias 

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 
Admissão 3 0 0 0 
Concessão de aposentadoria 0 0 0 0 
Concessão de pensão civil 0 0 0 0 
Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 
Concessão de reforma 0 0 0 0 
Concessão de pensão militar 0 0 0 0 
Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 0 0 0 

Total 3 0 0 0 



 

71 
 

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 
Desligamento 8 6 1 1 

Cancelamento de concessão 0 0 0 0 

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0 
 Total 8 6 1 1 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos 

6.1.7.2. ATOS SUJEITOS À REMESSA AO TCU EM MEIO FÍSICO 

Não se aplica a EPE. 

 
6.1.7.3. INFORMAÇÕES DA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO (OCI) 
SOBRE OS ATOS 

Quadro A.7.8 – Atuação do OCI sobre os atos submetidos a registro 

Tipos de Atos 
 

Quantidade de atos com 
diligência pelo OCI 

Quantidade de atos com 
parecer negativo do OCI 

Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 

Admissão 2 0 0 0 

Concessão de aposentadoria 0 0 0 0 
Concessão de pensão civil 0 0 0 0 

Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 
Concessão de reforma 0 0 0 0 

Concessão de pensão militar 0 0 0 0 
Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 0 0 0 

Totais 2 0 0 0 
Obs.: Os 2 atos foram diligenciados pelo TCU, sendo dadas as explicações conforme segue: 
“Trata-se de regime celetista (Consolidação da Leis de Trabalho); a data de convocação do candidato aprovado ocorreu 

em data anterior à de encerramento da validade do concurso, por meio de telegrama (previsto no edital), para realização 

de procedimentos pré-admissionais. A admissão do candidato se deu em data posterior  a de validade do Concurso 

Público devido à necessidade de cumprimento desses procedimentos. Parecer da área jurídica da EPE, de  nº 115/2009, de 

09/11/2009, manifesta que “Estando válido o concurso poderá a Administração Pública valer-se do cadastro reserva para 

fins de aproveitamento dos candidatos, mesmo que a efetivação da admissão ocorra em data ulterior. Uma vez que seja 

dada ciência ao candidato da intenção da Administração de admiti-lo durante a validade do concurso, a realização dos 

procedimentos pré-admissionais poderá ser realizado em momento posterior”. 

Após análise do TCU os atos foram considerados válidos. 

 
6.1.8. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS 

� ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS OCUPACIONAIS 
 
Em 2012 ocorreu um acidente de trabalho (de percurso), e não houve empregados acometidos 

com doenças ocupacionais. 
 

� ROTATIVIDADE 
 

A taxa de rotatividade da força de trabalho é dada pela soma do número de admissões e 
desligamento de empregados, dividida por dois e dividida pelo número total de empregados. No ano de 
2012, a taxa de rotatividade foi de 8,43%. 
 

� CAPACITAÇÃO 
Os principais indicadores de capacitação, resultantes das ações realizadas em 2012, são: 
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� Investimento médio por empregado capacitado, para 280 empregados, igual a R$ 1.964,28. 

Este número inclui os que foram capacitados e  desligados em 2012. 
� Número médio de participações por empregado capacitado, igual a 6,65. 
� Média de horas de capacitação por empregado capacitado, igual a 71,86 horas. 

 
� DESEMPENHO FUNCIONAL 

 
O resultado médio da Avaliação de Desempenho está situado em 8,4, numa escala de 1 a 10. 
 

� NÍVEIS SALARIAIS  
 
O Plano de Cargos e Salários da EPE contempla um Cargo de Nível Médio e três Cargos de 

Nível Superior.  
 
A matriz salarial do Cargo de Nível Médio possui 39 referências (níveis salariais). O 

incremento remuneratório entre cada nível é de 2,965%. 
 
A matriz salarial dos cargos de Nível Superior possui 27 referências (níveis salariais), sendo 

que o incremento remuneratório entre cada nível é de 2,899%. 
 
 

� DEMANDAS TRABALHISTAS 
 
Em 2012  não houve o ajuizamento de nenhuma demanda trabalhista de empregado ou ex-empregado 
contra a EPE. 
 

A demanda trabalhista contra a EPE,  ajuizada em 2011, em trâmite na 27ª Vara do Trabalho do Rio de 
Janeiro, registrada sobre o número 0000852-08.2011.5.01.0027, e que teve audiência inicial em 
06/06/2012, está, atualmente, em fase probatória. 

 
6.2. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE 
ESTAGIÁRIOS 
 
6.2.1. INFORMAÇÕES SOBRE TERCEIRIZAÇÃO DE CARGOS E ATIVIDADES DO 
PLANO DE CARGOS DO ÓRGÃO 

 

Quadro A.7.9 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada 
 

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos do 
Órgão em que há Ocorrência de Servidores Terceirizados 

Quantidade no Final do 
Exercício Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 

Exercício 
2012 2011 2010 

Atividades de suporte de sistemas - infraestrutura 
0 0 1   

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão 
A EPE desde 2010 não terceiriza atividades inerentes a categorias funcionais do seu plano de cargos. 

 
Fonte: Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações 
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6.2.2. INFORMAÇÕES SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE TERCEIRIZADOS EM 
DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

Não existem terceirizados na EPE em atividades abrangidas pelo Plano de Cargos e Salários. 

 

6.2.3. AUTORIZAÇÕES EXPEDIDAS PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA 
SUBSTITUIÇÃO DE TERCEIRIZADOS.  

Não se aplica a EPE; a EPE não terceiriza atividades abrangidas pelo Plano de Cargos e Salários. 

 

6.2.4. INFORMAÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 
HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA PELA UNIDADE JURISDICIONADA. 
 
Quadro A.8 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 
Nome: Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

UG/Gestão: 325001/32314 CNPJ: 06.977.747/0002-61 
Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato 

Área Nat. 
Identificação 
do Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 
 

Período contratual 
de execução  

Nível de Escolaridade 
exigido dos trabalhadores 

contratados 
Sit. F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 L O 
CT-EPE-
005/2011 

10.476.565/0001
-01 02/05/11 01/05/12 14 14 - - - - A 

LEGENDA 
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

 Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos/ Licitação e Contratos 
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6.2.5. INFORMAÇÕES SOBRE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADES NÃO ABRANGIDAS PELO PLANO DE 
CARGOS DO ÓRGÃO 
Quadro A.8.1 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra  

 
2012 

Unidade Contratante 
Nome: Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

UG/Gestão: 325001/32314 CNPJ: 06.977.747/0002-61 
Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato 

Área Nat. 
Identificação do 

Contrato 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período contratual de execução 
das atividades contratadas 

Nível de Escolaridade exigido dos 
trabalhadores contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 
2009 1 O CT-EPE-009/2009 00.869.125/0001-52 15/04/09 vigente - - 4 4 - - P 
2009 7 O CT-EPE-028/2009 00.119.796/0001-04 13/10/09 2/1/2012 - - - - 6 6 P 
2011 1,2,3,4 O CT-EPE-005/2011 10.476.565/0001-01 02/05/11 vigente 8 8 9 9 - - P 
2011 7 O CT-EPE-033/2011 09.323.210/0001-95 27/12/11 vigente - - 7 7 - - P 
2011 2 O CT-EPE-018/2011 07.544.975/0001-20 01/10/11 vigente   1 1   P 
2012 1 O CT-EPE-022/2011 08.003.201/0001-54 03/01/12 vigente     6 6 A 
2012 7 O CT-EPE-026/2012 02.605.452/0001-22 23/8/2012 vigente   1 1   A 
2012 4 O CT-EPE-040/2012 01.579.387/0001-45 11/12/2012 vigente   1 1   A 

LEGENDA 
Área: 

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 
3. Serviços de Copa e Cozinha; 
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 
5. Serviços de Brigada de Incêndio; 
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
7. Outras. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

  Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos/ Licitação e Contratos 
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Quadro A.8.2 - Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço com locação de mão de obra 
 

2012 

Identificação do Contrato Área Qtd. Unidade Administrativa  
CT-EPE-009/2009 1 4 Super. de Tecnologia da Informação e Comunicações 

CT-EPE-005/2011 1,2,3,4 31 Superintendência de Recursos Logísticos 

CT-EPE-033/2011 7 7 Superintendência de Recursos Logísticos 

CT-EPE-018/2011 2 1 Superintendência de Recursos Logísticos 

CT-EPE-022/2011 1 6 Presidência/Diretoria 

CT-EPE-026/2012 7 1 Presidência 

CT-EPE-040/2012 4 1 Super. de Tecnologia da Informação e Comunicações 

LEGENDA 
Área: 

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 
3. Serviços de Copa e Cozinha; 
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 
5. Serviços de Brigada de Incêndio; 
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
7. Higiene e Limpeza; 
8. Vigilância Ostensiva; 
9. Outras.  

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos/ Licitação e Contratos / Recurso Humanos 
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6.2.6. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 
 
Quadro A.8.3 - Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de 
escolaridade 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
4º 

Trimestre 

Custo do exercício 
(Valores em R$ 

1,00) 
Nível superior 23 21 28 29 R$ 331.044,91 

Área Fim 13 11 16 17 R$ 181.744,15 
Área Meio 10 10 12 12 R$ 149.300,76 

Total (1+2) 23 21 28 29 R$ 331.044,91 

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos / Recursos Humanos  
Notas:  

1. A EPE somente possui programa de estágio para estudantes de nível superior; 
2. Os valores especificados acima são referente ao contrato firmado com o agente integrador, onde estão 

incluídas as despesas de auxílio transporte e auxílio refeição. 
 

7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO   

 

7.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE 
TERCEIROS 
 
7.1.1. FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SERVIÇO DA UJ, MAS 
CONTRATADA DE TERCEIROS 
 

a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços de 
transporte; 

 
A modalidade de terceirização de frota utilizada na EPE é balizada em prática comum no 

mercado e é seguida pela grande maioria dos Órgãos da Administração Direta e Indireta. 
 
Foi feito estudo da vantajosidade econômica e de gestão da prática utilizada na EPE. Pela 

pouca quantidade de veículos, a utilização desta modalidade é mais fácil de ser administrada e gera 
menos custo para a EPE que não tem que se preocupar com seguros, manutenções, depreciação e 
etc.  
 

b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte; 

� Empresa Contratada até nov/2012 – LOC MASTER AUTO LOCAÇÃO LTDA; 

� CNPJ – 10484330/0001-53. 

� Empresa Contratada a partir de dez/2012 - IGUAÇU TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 
TURISMO LTDA; 

� CNPJ – 0448141/00001-52. 
 

 

c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor contratado e 
valores pagos desde a contratação até o exercício de referência do Relatório de Gestão;  



 

77 
 

� Primeiro contrato: LOC MASTER AUTO LOCAÇÃO LTDA; 

I. Contrato de acordo com o Edital do Pregão Eletrônico n° PE.EPE.015/2011 
II. Contrato N° CT-EPE-026/2011 

III. A vigência de 12 meses - 01/12/2011 até 30/11/2012 
IV. O valor do contrato: R$ 126.999,96   
V. Valores pagos para o período de dez/2011 a dez/2012:  R$ 126.999,96 

 

� Segundo contrato: - IGUAÇU TUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA; 

VI. Contrato de acordo com o Edital do Pregão n° PE.EPE.014/2012 
VII. Contrato N° CT-EPE-031/2012 

VIII. A vigência de 12 meses: 01/12/2012 até 30/11/2013 
IX. O valor do contrato: R$ 140.779,92   
X. Valores pagos em dez/2012: R$ 11.731,66 

 

d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 

 
Instrução Normativa SLTI nº 3, de 15 de maio de 2008. 
 

e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ; 

 
O contrato de locação de veículos é para o transporte do Presidente, Diretores, autoridades e 

empregados, bem como para atendimento de funções administrativas da EPE, tais como: transporte 
de documentos, materiais e pequenos equipamentos. 

 

f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a classificação que 
lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte 
institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; 

 
São 5 (cinco) veículos de transporte institucional.   
 

g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação referida 
no atendimento da letra “f” supra; 

 
Média mensal - Km - 9.649,42 (Total dos 5 Veículos) 
 

h) Idade média anual, por grupo de veículos; 

 
Um ano (Fabricação em 2011 / Modelo 2012) 
 

i) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e 
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela 
administração da frota, entre outros), caso tais custos não estejam incluídos no contrato 
firmado;  

Combustível: R$ 58.834,33. 
Os demais custos associados aos veículos estão incluídos no valor do contrato. 
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j) Estrutura de controle existente na UJ para assegurar a prestação do serviço de transporte de 
forma eficiente e de acordo com a legislação vigente. 

 

Entre os controles para gestão e fiscalização da prestação do serviço estão: 

o Relatório Diário de Transporte.  

o O contrato de gestão de combustível permite a geração de diversos relatórios de 
controle que complementam a fiscalização do contrato.  

 
 
7.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 
 

Não ocorreu no período. Em 2012, não houve bens imóveis sob a responsabilidade da EPE 
classificados como “Bens de Uso Especial” de propriedade da União ou locado de terceiros. 

 

 

8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 
 
 
8.1. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

 
A área responsável pela Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) da EPE foi 

estruturada em uma Superintendência (STI) da Diretoria de Gestão Corporativa em novembro de 
2011, e é composta de duas subáreas: Infraestrutura e Desenvolvimento de Sistemas.  Existe ainda 
um núcleo, sem estruturação formal, para tratar dos aspectos de governança de TI e segurança da 
informação. 

 
A EPE adotou o sistema duplo de comitês preconizado pelo Guia para a Criação e 

Funcionamento do Comitê de TI – Versão 1.0, instituindo um Comitê Estratégico de TIC (CTIC-E), 
com funções deliberativas, composto pelo Presidente e demais Diretores e um Comitê Executivo de 
TIC (CTIC-X), com funções consultivas, composto de representantes da área de TIC e das áreas de 
negócio e de gestão corporativa.  O planejamento da área de TIC é de responsabilidade dos dois 
comitês. O orçamento de TIC é preparado pelo Comitê Executivo de TIC (CTIC-X), aprovado pelo 
Comitê Estratégico de TIC (CTIC-E) e executado pela STI. 

 
O superintendente da STI acumula, ainda, as funções de coordenador do CTIC-X, secretário 

do CTIC-E, de Gestor de Segurança da Informação e Comunicações (GSIC) e coordenador do 
Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC).  

 
O corpo funcional da STI é constituído de pessoal de nível superior concursado e treinado 

nas tecnologias em uso na empresa, possuindo um colaborador que participou da 2ª turma do Curso 
de Especialização em Segurança da Informação promovido pelo Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República, concluído em 2012.  Somente o pessoal de atendimento 
aos usuários é provido via contrato de serviços (HelpDesk). 
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Na área de Infraestrutura Computacional e de Comunicações, foi iniciada a conversão de 
todas as estações de trabalho, que continham o sistema operacional Windows XP, para o sistema 
operacional Windows 7. O serviço de telefonia fixa  e o entroncamento da central telefônica da EPE 
com a operadora passou a ser feito em protocolo SIP, utilizando a mesma tecnologia utilizada na 
Internet. Em termos da estrutura de armazenamento seguro das informações digitais, foi contratado 
o serviço de Guarda Externa de fitas, que trará maior disponibilidade ao serviço de backup/restore e 
ampliado o equipamento de gravação de fitas (tape library). 

 

Na área de Desenvolvimento de Sistemas  foram implementadas novas funcionalidades ao 
Sistema de Medições Anemométricas (AMA), principalmente no tocante à melhoria e controle da 
qualidade das informações prestadas pelos empreendedores de forma a poder oferecer aos usuários 
informações estatísticas e gráficas de qualidade. Expandiu-se o Simulador Georeferenciado de 
Produção de Petróleo (SIMGEP – RD) de forma a incluir o Modelo de Redução de Gás.  
Desenvolveu-se o sistema para coletar as informações das Distribuidoras e dos grandes 
consumidores de gás natural do Plano de Expansão da Malha de Transporte de Gás (PEMAT).  
Iniciou-se projeto para sistematizar a previsão de consumo de combustíveis para os planos 
decenais– Sistema de Movimentação de Derivados de Petróleo (SMDP).   Analogamente, se 
iniciaram estudos para o desenvolvimento de sistema para atender à área de Sistemas Isolados tanto 
para a área de Demanda como de Oferta.  Avançou-se na integração do sistema AEGE com a 
ANEEL para unificar computacionalmente os empreendimentos das duas entidades e na retomada 
do Sistema de Planejamento de Expansão da Geração (SIPEG) com vistas a implanta-lo no 1º 
semestre de 2013.   

 

Em 2013, o desafio é aprimorar a governança de TI  com a adoção das melhores práticas 
preconizadas pelo COBIT e ITIL, iniciando pelo gerenciamento de serviços e de mudanças, tanto na 
área de Infraestrutura como na de Desenvolvimento de Sistemas. 

 
O quadro abaixo resume a situação: 
 

Quadro A.9 – Gestão da Tecnologia da Informação da EPE 

Quesitos a serem avaliados 
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: 
 Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 

  monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. 

 Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI. 

 X aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e ao uso 
corporativos de TI. 

 X aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na obtenção 
de resultados de negócio institucional. 

  aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. 

 X aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. 

  aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de resultado 
de negócio institucional. 

  aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios, 
contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. 

X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI. 

X Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI. 

X Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI. 
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Quesitos a serem avaliados 
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição: 
 Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

 Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. 

 Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012. 

 Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI. 

 Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

 Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos 
respectivos controles. 

 Os indicadores e metas de TI são monitorados.  

 Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a  
respeito quando as metas de resultado não são atingidas. 

X Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa da própria 
instituição: 
 Auditoria de governança de TI. 

 Auditoria de sistemas de informação. 

 Auditoria de segurança da informação. 
 Auditoria de contratos de TI. 

 Auditoria de dados. 

 Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________ 

 Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012. 

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere: 
X A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. 
 A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. 
X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. 
X A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. 
X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. 
X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). 
X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. 
X O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. 
 O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. 
X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. 
 O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI: 

_______________________________________________________________________________ 
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: 
 Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. 
X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. 
X Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá suporte ao 

respectivo processo de negócio. 
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os seguintes 
processos corporativos: 
 Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). 
X Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito). 
 Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de disponibilidade, 

integridade, confidencialidade e autenticidade. 
X Gestão dos incidentes de segurança da informação. 
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre (5) não se 

aplica 
( 3 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. 
( 3 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. 
( 3 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. 
( 4 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. 
( 5 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em contrato. 
( 5 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos contratuais 
(protocolo e artefatos). 
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Quesitos a serem avaliados 
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) 
X O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. 
 Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. 
 A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). 
 A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). 
 A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 
 A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? 
 Entre 1 e 40%. 
 Entre 41 e 60%. 
 Acima de 60%. 
X Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 
Comentários 
 

 
Questão 1: Durante o ano de 2012 a EPE desenvolveu seu Plano Estratégico Institucional que foi aprovado e publicado no início de 
2013, juntamente com o calendário de monitoramento de indicadores e metas. 
Questão 2: A EPE tem como meta a publicação de seu Plano Estratégico de TI (PETI) e seu PDTI até meados de 2013.  O PETI 
abordará todos os aspectos enumerados nessa questão. 
Questão 3: ??????? <<< verificar com AIN >>> 
Questão 4: Ver comentário à questão 2. 
Questão 5: Durante o ano de 2012 foi publicado e edital de licitação para a contratação de empresa especializada para realizar o 
mapeamento de processos da instituição.  A seleção da empresa e o início da execução do contrato se darão em 2013. 
Questão 6: Nesta questão caberia a classificação utilizada na questão 7. 
Questão 7: Deveria existir uma classificação (5) não se aplica. 
Questão 8: Sem comentários. 
Questão 9: Sem comentários. 
  

 

 

8.2. Análise Crítica 
 
Devido às características dos serviços prestados pela EPE, que incluem a elaboração de 

estudos para responder perguntas do tipo what... if... em relação a possíveis mudanças na política 
energética do país, os sistemas para atender às áreas de negócio da EPE são todos desenvolvidos 
internamente e produzidos em plataforma tecnológica de propriedade da EPE.  Isso se deve, 
principalmente, a dois fatores: segurança da informação e tempo de resposta às solicitações.  Essa 
estratégia também leva em consideração a retenção do conhecimento na sistematização dos 
procedimentos. 

 
Desde sua criação, o atendimento às demandas informacionais da área meio da EPE foi feito 

por meio de contratos de serviços, ficando o corpo funcional da área de TI voltado ao atendimento 
das necessidades das áreas finalísticas da empresa.  Sob essa visão, os serviços de contabilidade e 
de folha de pagamentos da empresa foram terceirizados. Em 2012, após enfrentar dificuldades na 
continuidade desses serviços durante a relicitação dos mesmos, a EPE decidiu internalizar a base de 
dados e o Sistema de Integrado de Gestão Administrativa (SIGA) empregado pela prestadora de 
serviços, o que permitirá a implantação das demais funcionalidades necessárias à gestão 
corporativa.  Essa decisão estratégica traz um viés diferente à gestão de TIC, que terá ponderar a 
aplicação da força de trabalho nas suas áreas meio e finalística. 
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9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

 
9.1. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 
 
Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

 
Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem 
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 
matérias primas. 

• Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 
ambiental foram aplicados? 

 X   

 

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente 
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior 
quantidade de conteúdo reciclável. 

X    
 

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por 
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de 
limpeza biodegradáveis). 

   X 
 

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência 
de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como 
critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 

• Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem 
sido considerada nesses procedimentos? 

X    

 

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

• Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 
produtos sobre o consumo de água e energia? 

   X 

 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 
• Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos 

adquiridos? 
   X 

 

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 

• Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 
incluído no procedimento licitatório? SIM 

    X 

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

• Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 
manifestada nos procedimentos licitatórios? 

X    

 

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e 
qualidade de tais bens/produtos. 

   X 
 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 
que reduzam o impacto ambiental. 

 X   

 

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 

X    
 

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 
diminuir o consumo de água e energia elétrica. 

• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X    
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Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de 
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus 
servidores. 

• Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

X    

 

Considerações Gerais:  

A EPE incluiu no Edital de contratação de Serviços Gerais (PE.EPE.002/2011) cláusulas 
sobre:  
- Descarte de materiais potencialmente poluidores (pilhas e baterias lâmpadas fluorescentes 
e frascos de aerossóis em geral); e 
Quanto ao item 7 a EPE contratou locação de veículos tipo flex, execução de manutenções 
periódicas de acordo com manual do fabricante, os veículos atendem aos limites máximos de 
ruídos e emissão de poluentes exigidos pela legislação. Existem cláusulas no contrato de 
locação dos veículos que exigem o descarte aproporiado para pneus, óleos lubrificantes e 
baterias. 
 
Referente ao item 5 a EPE não possui estruturado um programa de sustentabilidade que 
permita consolidar a analisar dados relativos a consumo pontual de água e energia. Mas em 
05 de dezembro de 2012 foi constituída a Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística 
Sustentável que terá como atribuição elaborar, monitorar, avaliar e revisar o Plano de Gestão 
de Logística Sustentável – PLS. 
 
Referente ao item 10, informamos que nos projetos de adequação de layout da EPE existe a 
preocupação com relação à redução do consumo de energia com a utilização de lâmpadas 
eficientes e luminárias reflexivas. 
 
Em relação ao item 11 destacamos que a EPE está instalada em um grande condomínio 
comercial cujas ações necessitam ser coordenadas pela administração do Condomínio. No 
momento o Condomínio está desenvolvendo um projeto separação de resíduos recicláveis 
para implantação em parceria com os condôminos. 
 

     

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
integralmente não aplicado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do 
fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
integralmente aplicado no contexto da UJ. 

     

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos 

 

9.2. CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA  

 

A EPE não possuía em um programa de sustentabilidade estruturado que permitisse 
consolidar e analisar dados relativos a consumo pontual de água e energia. Em 05 de dezembro de 
2012 foi constituída a Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável com a 
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atribuição de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o Plano de Gestão de Logística Sustentável – 
PLS da EPE. 
 
Quadro A.9.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água Valores em R$ 1,00 

Adesão a Programas de Sustentabilidade 
Nome do Programa 

 
Ano de Adesão 

 
Resultados 

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

  

Recurso Consumido 
Quantidade  Valor 

Exercícios 
2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Papel  (resmas) 1.780 (1)   1.200 1.660 (1)  14.485,00 9.900,00 16.050,00  
Água   2.866 m3 (3) N.A. (2) N.A. (2)  54.236,84(3) N.A. (2) N.A. (2)  
Energia Elétrica (Kw)  1.119.085  1.083.274 963.904  540.184,22 490.412,05 424.901,13  

 
    Total   N.A.   N.A.  

Fonte: Superintendência de Recursos Logísticos 
 
Observações: 

(1) Volume de resmas referente ao papel A4. Resmas de A3 foram convertidas para o quantitativo de resmas A4. 
(2) O consumo de água passou a ser destacado na taxa de condomínio somente a partir de setembro/2011.  O 

acumulado setembro-dezembro/2011 foi de 1.398m3, totalizando R$ 25.100,00. 
(3) O quantitativo e valor de energia elétrica passou a refletir o consumo relativo ao escritório da EPE em 

Brasilia/DF, a partir de novembro /2012. 
 

10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 

10.1. DELIBERAÇÕES DO TCU E DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 
 
10.1.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 
  
Quadro A.10.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
1 003.619/2012-5 1.068/2012-PL 6.2.1 RE N/A 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  

Recomendar à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, para que: 
 
 b.1) com vistas a subsidiar, com elementos técnicos e transparentes, os debates que decorrem da decisão por construir, 
por exemplo, usinas hidrelétricas e centrais geradoras com base em energia nuclear, explicite, no planejamento do setor 
elétrico, os custos econômicos e socioambientais decorrentes não só da construção desses empreendimentos, mas 
também aqueles custos decorrentes das alternativas para essa fonte, no caso de sua não implementação; 
 
b.2) priorize as atividades voltadas para elaboração e publicação do primeiro Plano Decenal de Expansão da Malha 
Dutoviária Brasileira (Pemat) para ampliação da infraestrutura de transporte por dutos, de modo a prover concorrência e 
otimização do acesso à malha existente; 
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Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

DEA - Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e 
Ambientais; DEE - Diretoria de Estudos de Energia 
Elétrica; e DPG - Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis. 

- 

Síntese da providência adotada:  
b.1) os custos econômicos e socioambientais das fontes geradoras tem sido considerados no planejamento do setor 
elétrico; No processo de habilitação técnica para os leilões, os custos ambientais integram rubrica orçamentária 
específica; a Licença Prévia (LP) ambiental é um pré-requisito para a participação nos leilões; ao estabelecer seus 
preços os empreendedores consideram uma estimativa dos custos decorrentes dos condicionantes ambientais estipulados 
na LP.  Os orçamentos das usinas são objeto de auditoria técnica pelo TCU na fase que antecede os leilões; as 
informações dos órgãos de planejamento do setor elétrico são, de fato, disponibilizadas para subsidiar o debate sobre a 
instalação de uma determinada fonte conforme sugere a recomendação em pauta. Cita-se como exemplo a UHE Belo 
Monte: o MME disponibilizou  conjunto de dados técnicos/econômicos/ambientais como contribuição para o processo 
de discussão da sociedade, mostrando elementos comparativos com outras fontes (ref. 
http://www.mme.gov.br/mme/menu/belo_monte.html); 
 
b.2) a EPE já tomou as seguintes providências para a elaboração e publicação do primeiro Plano Decenal de Expansão 
da Malha Dutoviária do País (PEMAT):  
1) Organização e realização do Seminário de Gás Natural, em 29/11/2011 a fim de disseminar informações e dirimir 
dúvidas dos agentes sobre a Lei do Gás e o Planejamento de Expansão da Malha de Transporte; 
2) Aperfeiçoamento da capacitação institucional da EPE para a elaboração dos estudos do PEMAT. 
 
Adicionalmente, estão sendo promovidos vários encontros entre a EPE e o MME para definição de todos os aspectos 
relativos à elaboração do Plano. 

Síntese dos resultados obtidos  
 
Recomendações atendidas – Conforme Ofício nº 013/AIN-EPE/2012, de 28/09/2012, cumpriu-se o prazo para 
manifestação à CGU solicitada pelo Ofício 17924/2012/DECON/SFC/CGU-PR. 

 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
Não há comentários adicionais sobre as providências adotadas.  
 

Fonte: Auditoria Interna 
 

EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
2 007.130/2012-0 1.204/2012-PL 6.2.1 RE N/A 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  

Recomendar à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, para que: 
 b.1) com vistas a subsidiar, com elementos técnicos e transparentes, os debates que decorrem da decisão por construir, 
por exemplo, usinas hidrelétricas e centrais geradoras com base em energia nuclear, explicitem, no planejamento do 
setor elétrico, os custos econômicos e socioambientais decorrentes não só da construção desses empreendimentos, mas 
também aqueles custos decorrentes das alternativas para essa fonte, no caso de sua não implementação; 
 
b.2) priorizem as atividades voltadas para elaboração e publicação do primeiro Plano Decenal de Expansão da Malha 
Dutoviária Brasileira (Pemat) para ampliação da infraestrutura de transporte por dutos, de modo a prover concorrência e 
otimização do acesso à malha existente; 
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Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

DEA - Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e 
Ambientais; DEE - Diretoria de Estudos de Energia 
Elétrica; e DPG - Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis. 

- 

Síntese da providência adotada:  
 
Item b.1) Os custos econômicos e socioambientais das fontes geradoras tem sido considerados no planejamento do setor 
elétrico; No processo de habilitação técnica para os leilões, os custos ambientais integram rubrica orçamentária 
específica; a Licença Prévia (LP) ambiental é um pré-requisito para a participação nos leilões; ao estabelecer seus 
preços os empreendedores consideram uma estimativa dos custos decorrentes dos condicionantes ambientais estipulados 
na LP.  Os orçamentos das usinas são objeto de auditoria técnica pelo TCU na fase que antecede os leilões; as 
informações dos órgãos de planejamento do setor elétrico são, de fato, disponibilizadas para subsidiar o debate sobre a 
instalação de uma determinada fonte conforme sugere a recomendação em pauta. Cita-se como exemplo a UHE Belo 
Monte: o MME disponibilizou  conjunto de dados técnicos/econômicos/ambientais como contribuição para o processo 
de discussão da sociedade, mostrando elementos comparativos com outras fontes (ref. 
http://www.mme.gov.br/mme/menu/belo_monte.html); 
 
Item b.2) a EPE já tomou as seguintes providências para a elaboração e publicação do primeiro Plano Decenal de 
Expansão da Malha Dutoviária do País (PEMAT): 1)Organização e realização do Seminário de Gás Natural, em 
29/11/2011 a fim de disseminar informações e dirimir dúvidas dos agentes sobre a Lei do Gás e o Planejamento de 
Expansão da Malha de Transporte; 2) Aperfeiçoamento da capacitação institucional da EPE para a elaboração dos 
estudos do PEMAT. 
Adicionalmente, estão sendo promovidos vários encontros entre a EPE e o MME para definição de todos os aspectos 
relativos à elaboração do Plano. 
 

Síntese dos resultados obtidos  
Recomendações atendidas – Conforme Ofício nº 013/AIN-EPE/2012, de 28/09/2012, cumpriu-se o prazo para 
manifestação à CGU solicitada pelo Ofício 17924/2012/DECON/SFC/CGU-PR:  

 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
Não há comentários adicionais sobre as providências adotadas.  
 

Fonte: Auditoria Interna 
 
 

EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
3 025.118/2012-9 2.514/2012 9.5.1 DE Ofício 297/2012-

TCU/SEFID-2 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  
Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  

 
Determinar à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que recalcule o preço-teto das UHE previstas no Leilão A-5/2012 
em conformidade com a proporção do custo de capital próprio e de 3ºs adotados na estimativa do Fator Beta, ou 
alternativamente, em conformidade com o Fator Beta recalculado (quando for o caso) de forma coerente com a estrutura 
de capital adotada para cada empreendimento, utilizando, consequentemente, os percentuais de capital próprio e de 3ºs 
empregados no cálculo do preço-teto, com seus respectivos custos de capital; 
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Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SPG - Superintendência de Projetos de Geração - 
Síntese da providência adotada: 

 
A EPE entende que a determinação foi cumprida durante o processo de análise pelo TCU.  O recálculo do preço teto de 
todas as usinas foi efetuado, tendo sido seus resultados apresentados ao Tribunal. Tais resultados serão adotados como 
referência, de modo a atender à determinação do TCU, considerando a composição de custo de capital próprio/terceiros 
de 25%/75%, em conformidade com os critérios adotados na Nota Técnica nº DEA 10/12, “Metodologia e Cálculo do 
Custo de Capital de Projetos de UHE no Brasil”, agosto/2012; 
 

Síntese dos resultados obtidos 
 
Determinação atendida. Foram feitos os recálculos dos preços teto e seus resultados apresentados ao TCU:  

 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
Não há comentários adicionais sobre as providências adotadas.  

 
Fonte: Auditoria Interna 

 
 

EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
4 025.118/2012-9 2.514/2012 9.5.2 DE Ofício 297/2012-

TCU/SEFID-2 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  
Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  

 
Determinar à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que reavalie os custos socioambientais das UHE previstas para o 
Leilão A-5/2012 que já tiveram a sua licença prévia emitida, com base nas condicionantes e nos programas ambientais 
exigidos pelos órgãos licenciadores, alterando o preço-teto, se for o caso; 
 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SMA - Superintendência de Meio Ambiente - 
Síntese da providência adotada: 

 

O cálculo do preço teto das UHE que poderão participar do leilão A-5/2012 considerou os condicionantes das Licenças 
Prévias (LP) já emitidas, os quais foram incorporados na “conta 10” dos orçamentos. Excetua-se apenas um dos itens 
das LP dos quatro empreend. localizados no rio Parnaíba (UHE Ribeiro Gonçalves, Cachoeira, Estreito e Castelhano), 
relativo à manutenção da renda das famílias atingidas pelos empreendimentos. O custo associado a este condicionante 
não foi incluído devido à dificuldade de se fundamentar sua base de cálculo, tendo em conta, dentre outros fatores, a 
falta de um cadastro das famílias envolvidas, incluindo a expectativa do prazo e da renda a ser mantida,  bem como o 
possível crescimento da quantidade de famílias ocupantes da região ao longo do tempo até que seja iniciada a 
construção dos empreendimentos. Para se fundamentar a estimativa deste custo, informações e critérios de cálculo mais 
específicos seriam necessários por parte dos potenciais empreendedores. 
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Síntese dos resultados obtidos 
 
Determinação atendida. Foram levados em consideração os condicionantes das LP (Licenças Prévias) já emitidas. 
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
Não há comentários adicionais sobre as providências adotadas.  

 
Fonte: Auditoria Interna 

 
EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 
Expedida  

5 025.118/2012-9 2.514/2012 9.5.3 DE Ofício 297/2012-
TCU/SEFID-2 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  

 
Determinar à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que nos próximos leilões, atualize as taxas de depreciação 
calculadas para UHE em conformidade com os valores estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL 367/2009, que 
aprovou o Manual de Contr. Patrim. do Setor Elétrico, ou em parâmetro téc. mais adequado, porém que esteja em vigor 
 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SPG - Superintendência de Projetos de Geração - 
Justificativa para o seu não cumprimento: 

 
Os valores médios de taxas de depreciação que foram utilizados nos cálculos para o leilão A-5/2012, assim como nos 
anteriores, os quais têm como base a  Resolução Normativa nº 240/2006, permanecem em vigor no âmbito da 
mencionada Resolução Normativa ANEEL 367/2009; Não obstante o fato de que os valores médios de taxas de 
depreciação não serão alterados, nos próximos leilões atualizaremos a referência à base de dados deste parâmetro, 
passando a citar a Resolução Normativa nº 367/2009 ao invés da Resolução Normativa nº 240/2006, de modo a atender 
a esta determinação do TCU. 
 
A EPE já havia atendido às determinações emitidas, objeto dos subitens 9.5.1; 9.5.2 e 9.5.3 durante o curso do processo 
de análise do TCU, tendo-se manifestado nesse sentido, conforme detalhado nas páginas 1 e 2 do documento “Informe 
Técnico nº EPE-DEE-IT-085/2012-r0”, de 24/09/2012, remetido ao MME, em 07/11/2012 por meio do Ofício nº 
0987/EPE/2012.  O MME enviou o citado Informe Técnico ao TCU, anexado ao Aviso nº 187/2012-GM-MME, em 
19/11/2012. A EPE reiterou esse posicionamento por meio do Ofício nº 016/AIN-EPE/2012, de 29/11/2012. 
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
Não há comentários adicionais sobre as providências adotadas.  
 

Fonte: Auditoria Interna 
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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  
6 033.929/2012-2 3.149/2012 – PL 9.3.1 DE Ofício 345/2012-

TCU/SEFID-2 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  
Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  

 
Determinar ao MME que em coordenação com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e com a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), encaminhe ao TCU, no prazo de cinco dias, contados da ciência desta deliberação, cópias de 
todos os dados, informações e estudos técnicos que embasaram a definição da tarifa e das indenizações das concessões 
do setor elétrico abrangidas pela MP 579/2012 e pelo Decreto 7.805/2012, incluindo as minutas dos acordos a serem 
firmados. 
 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SPG - Superintendência de Projetos de Geração - 
Síntese da providência adotada:  

 
A EPE encaminhou novamente os documentos pertinentes, por solicitação do MME. 
 

Síntese dos resultados obtidos  
 
Determinação atendida pelo encaminhamento dos documentos pertinentes ao MME. 
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
Não há comentários adicionais sobre as providências adotadas.  

 
Fonte: Auditoria Interna 

 
 
 
 

EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
7 015.107/2012-4 

 
4.334/2012-2 b) DE Ofício 

53.035/2012-
TCU/SEFIP  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  

Determinar ao RH cadastrar os atos no sistema Sisac, no prazo máximo de 15 dias a contar da notificação, e encaminhá-
los via Controle Interno, corrigindo as falhas apontadas por esse Tribunal ou preenchendo o campo de "Esclarecimentos 
do Gestor de Pessoal", detalhando a situação concreta, caso as falhas aqui apontadas sejam confirmadas pelo gestor de 
pessoal. 
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Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SRL - Superintendência de Recursos Logísticos / RH - 
Síntese da providência adotada:  

 
Os atos foram refeitos; foram encaminhados e remetida a Guia correspondente e esclarecimentos ao TCU-SISAC com 
respectivo código, conforme Ofício n° 012/AIN-EPE de 12/07/2012. Trata-se de regime celetista (CLT); a data de 
convocação do candidato aprovado ocorreu em data anterior à de encerramento da validade do concurso, por meio de 
telegrama (previsto no edital), para realização de procedimentos pré-admissionais. A admissão se deu em data posterior 
devido à necessidade de cumprimento desses procedimentos. Parecer CONJUR nº 115, de 09/11/2009, manifesta que 
“Estando válido o concurso poderá a Adm. Pública valer-se do cadastro reserva para fins de aproveitamento dos 
candidatos, mesmo que a efetivação da admissão ocorra em data ulterior. Uma vez que seja dada ciência ao candidato da 
intenção de admiti-lo durante a validade do concurso, a realização dos procedimentos pré-admissionais poderá ser 
realizado em momento posterior”. 
 

Síntese dos resultados obtidos  
 
Determinação atendida. Os atos foram refeitos e encaminhados para o TCU-SISAC em 12/07/2012. 
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
Não há comentários adicionais sobre as providências adotadas.  

 
Fonte: Auditoria Interna 

 
PE 

Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 
Expedida  

8 32.359/2011-0 
 

5.098/2012-2 1.7  DE Ofício 522/2012-
TCU/SECEX-9  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  

 
Determinar à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que apresente, em seu próximo Relatório de Gestão, informações 
sobre as providências adotadas para o cumprimento das recomendações dos itens 1.1.1.1 e 2.1.2.1 do Relatório de 
Auditoria de Gestão da CGU n. 201108797 
 
Item 2.1.2.1 - CONSTATAÇÃO: (009) 
Ausência de Planejamento Estratégico Institucional e, consequentemente, de Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação – TI, de Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI e de comitê diretivo de TI, de modo a estruturar 
política de investimentos para área de Tecnologia da Informação da EPE alinhada aos objetivos institucionais. 
 
Item 2.1.2.1 – RECOMENDAÇÕES: 

Recomendação 1: 
Otimizar os procedimentos administrativos necessários à efetivação da contratação ora em realização, favorecendo, no 

âmbito do projeto CEDOC, como prioridade, a etapa correspondente à elaboração do Planejamento Estratégico 

Institucional. 

Recomendação 2: 
Elaborar Planejamento Estratégico Institucional que determine a organização das políticas e estratégias que 

orientarão a Empresa no uso e disponibilização dos recursos para a realização dos objetivos institucionais. 
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Recomendação 3: 
Elaborar Planejamento Estratégico de TI de forma a ordenar a alocação dos recursos e definir prioridades entre as 

atividades finalísticas da organização para as aquisições relacionadas a TI. 

Recomendação 4: 
Providenciar a criação de um Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação que envolva as diversas áreas da Empresa 

no intuito de alinhar os investimentos de Tecnologia da Informação com os objetivos Institucionais. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

PR – Presidência 76610 
Síntese da providência adotada:  

Situação das Providências ref. Recomendação 1: CONCLUÍDA 
A elaboração do Planejamento Estratégico foi segregada do projeto CEDOC e concluída em 2012, com aprovação pela 
Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas respectivamente nos dias 17 e 22 de 
janeiro de 2013; as licitações referentes aos serviços integrantes do projeto CEDOC foram concluídas no inicio de 2013 
e os contratos estão em andamento. 

Situação das Providências ref. Recomendação 2: CONCLUÍDA  
Concluída em 2012, com aprovação pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas 
respectivamente nos dias 17 e 22 de janeiro de 2013. 
 

Situação das Providências ref. Recomendação 3: EM ANDAMENTO 
Com a implantação do Planejamento Estratégico iniciada em janeiro/2013 foi inserido o projeto “Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação – PDTI” cuja data de conclusão está prevista para julho de 2013. 

 Situação das Providências ref. Recomendação 4: CONCLUÍDA 
A Diretoria Executiva da EPE, através da Resolução de Diretoria nº 03/127, de 14/07/2011, criou o Comitê de 
Tecnologia da Informação (CTI) com o objetivo de propor o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI) e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), de forma a estruturar a política de investimentos de 
Tecnologia da Informação (TI) da EPE, alinhada aos seus objetivos institucionais.  
Ao apreciar a primeira versão da proposta de Regimento Interno visando atender às melhores práticas de Governança de 
Tecnologia da Informação e as recomendações da SLTI do Ministério do Planejamento a Diretoria Executiva decidiu 
optar por um modelo dual de Comitê Estratégico de TI (Deliberativo) e Comitê Executivo de TI (Consultivo). Foi 
proposta e alterada a sigla do comitê para CTIC. O novo modelo foi aprovado em 08/12/2011, oportunidade em que 
também foram aprovados os seus respectivos Regimentos Internos. 

Síntese dos resultados obtidos  

Determinação atendida. Informações detalhadas no Relatório de Gestão 2012, conforme determinado. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

 Não há comentários adicionais sobre as providências adotadas.  

Fonte: Auditoria Interna 
 

 
 
 

EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
9 028.225/2011-2  7.579/2012-2 9.2 DE Ofício 593/2012-

TCU/ SECEX-9 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  
Código SIORG  

EPE 76608 
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Descrição da Deliberação:  
Determinar à Empresa de Pesquisa Energética – EPE que apresente, em seus Relatórios de Gestão anuais, informações 
sobre as providências adotadas para o cumprimento das recomendações constantes do acordo feito com o Ministério 
Público do Trabalho assinado em 18/6/2012, até que os termos do acordo sejam integralmente atendidos; 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

PR – Presidência 76610 
Síntese da providência adotada:  

No ano de 2012 a EPE realizou o desligamento de 11 onze empregados, número que corresponde ao percentual de 50% 
(cinquenta por cento) da totalidade dos integrantes do quadro inicial da empresa, em atendimento às disposições da 
Transação Judicial homologada pela 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Civil Pública nº 741-
88.2011.5.016.0038, atendendo oportunamente todas as disposições vencidas que foram fixadas no ajuste. 

Síntese dos resultados obtidos  

Determinação atendida. Informações detalhadas no Relatório de Gestão 2012, conforme determinado. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

Não há comentários adicionais sobre as providências adotadas.  

Fonte: Auditoria Interna 
 
10.1.2. DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO 
EXERCÍCIO 
 
Quadro A.10.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício 

 
EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 
Expedida  

1 025.118/2012-9 2.514/2012 9.5.4 DE Ofício 297/2012-
TCU/SEFID-2 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  

 
Determinar à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que nos próximos leilões, atualize as taxas de depreciação 
calculadas para UHE em conformidade com os valores estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL 367/2009, que 
aprovou o Manual de Contr. Patrim. do Setor Elétrico, ou em parâmetro téc. mais adequado, porém que esteja em vigor 
 
 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SPG - Superintendência de Projetos de Geração - 
Justificativa para o seu não cumprimento: 

 

Em relação à determinação objeto do subitem 9.5.4 do referido Acórdão, a mesma se aplica aos futuros leilões, para os 
quais caberá a EPE fornecer as informações solicitadas de forma anexa aos Relatórios, emitidos em atenção a IN-27. A 
EPE atenderá à determinação. 
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  

Não há comentários adicionais sobre as providências adotadas.  

Fonte: Auditoria Interna 
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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  
2 005.255/2011-29 3.136/2012 9.2 RE Ofício 1058/2012-

TCU/SECEX-8 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  
Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  

 
Recomendar à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que, em face da experiência adquirida quando da realização de 
Avaliações Ambientais Integradas (AAI) de bacias hidrográficas, analise a oportunidade e a conveniência de, em 
conjunto e em cooperação com a Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do MMA (SMCQ/MMA), 
em face da execução do projeto Frag-Rio, realizar estudos no intuito de aperfeiçoar a metodologia para a realização de 
AAI de bacias hidrográficas. 
 
 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

SMA - Superintendência de Meio Ambiente - 
Justificativa para o seu não cumprimento: 

 

A recomendação somente poderá ser aplicada quando da realização de futuros estudos de Avaliação Ambiental 
Integrada. A EPE está fazendo gestões junto ao MMA para conhecer o resultado do estudo para avaliar a pertinência de 
sua utilização no aperfeiçoamento da metodologia, conforme recomendado. O MMA informou que o estudo ainda não 
foi concluído. 
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
A EPE depende da conclusão dos estudos do MMA para atender a recomendação, o que independe de suas gestões.  
 

Fonte: Auditoria Interna 
 
 

 
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 32.359/2011-0 
 

5.098/2012-2 1.7 DE Ofício 522/2012-
TCU/SECEX-9  

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 
recomendação  

Código SIORG  

EPE 76608 
Descrição da Deliberação:  

Determinar à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que apresente, em seu próximo Relatório de Gestão, informações 
sobre as providências adotadas para o cumprimento das recomendações dos itens 1.1.1.1 e 2.1.2.1 do Relatório de 
Auditoria de Gestão da CGU n. 201108797 
 
Item 1.1.1.1: A EPE deverá implementar os indicadores de gestão que proporcionem a aferição de seu desempenho 
operacional. 
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Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

PR - Presidência 76610 
Justificativa para o seu não cumprimento: 

A EPE cumpriu ao determinado pelo TCU no Acórdão 5.098/2012-2, conf. destacado no presente Relatório de Gestão. 
Especificamente no que se refere à recomedação ref. ao item 1.1.1.1 do Relatório da CGU de nº 201108797, cumpre 
informar que a elaboração do Planejamento Estratégico da EPE foi concluída em 2012, com aprovação pela Diretoria 
Executiva e pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas respectivamente nos dias 17 e 22 de janeiro de 
2013, restando concluir a definição dos indicadores e a metodologia de avaliação, que encontram-se em fase final de 
elaboração para aprovação da Diretoria Executiva até o mês de junho/2013. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
Demandas de auditorias e representações junto ao TCU / CGU / Auditoria Interna – além de alterações de legislações 
que provocaram alterações do projeto CEDOC, além do 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 dificultaram ao longo do tempo o cumprimento desta recomendação da 
CGU e consequente determinação do TCU. As mesmas foram superadas e a implantação iniciou-se em 2013. 

Fonte: Auditoria Interna 
 

EPE 
Denominação completa:  Código SIORG  

Empresa de Pesquisa Energética 76608 
Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU  
Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 

Expedida  
4 032.359/2011-0   5.098/2012 1.7 DE Ofício 522/2012-

TCU/SECEX -9 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou 

recomendação  
Código SIORG  

EPE - 
Descrição da Deliberação:  

 
Determinar à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) que apresente, em seu próximo Relatório de Gestão, informações 
sobre as providências adotadas para o cumprimento das recomendações dos itens 1.1.1.1 e 2.1.2.1 do Relatório de 
Auditoria de Gestão da CGU n. 201108797 
Item 2.1.2.1 - CONSTATAÇÃO: (009) 
Ausência de Planejamento Estratégico Institucional e, consequentemente, de Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação – TI, de Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI e de comitê diretivo de TI, de modo a estruturar 
política de investimentos para área de Tecnologia da Informação da EPE alinhada aos objetivos institucionais. 

Recomendação 3: 
Elaborar Planejamento Estratégico de TI de forma a ordenar a alocação dos recursos e definir prioridades entre as 
atividades finalísticas da organização para as aquisições relacionadas a TI. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

PR - Presidência 76610 
Justificativa para o seu não cumprimento: 

Com a implantação do Planejamento Estratégico iniciada em janeiro/2013 foi inserido o projeto “Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação – PDTI” cuja data de conclusão está prevista para julho de 2013. 
Ação em Andamento. Com a publicação do PEI em dezembro de 2012, ficou estabelecido o marco lógico para a 
elaboração do PETI e posteriormente do PDTI.  Os trabalhos serão desenvolvidos por equipe a ser designada pelo 
Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC-E) que seguirá, para elaboração do PETI, uma 
metodologia análoga à utilizada para o desenvolvimento do PEI. O desenvolvimento dos trabalhos para a elaboração do 
PDTI seguira o roteiro preconizado no Guia de Elaboração de PDTI do SISP; 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
A elaboração do PETI dependia da conclusão do Planejamento Estratégico, dificuldade superada, estando em 
elaboração. 
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EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 
Expedida  

5 017.509/2008-4 3.924/2009 – 2 1.5.1.2 (Rel. 
CGU 1.1.2.1) 

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 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 aferição de 
seu desempenho operacional sob a ótica da efetividade, eficiência e eficácia. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

PR - Presidência 76610 
Justificativa para o seu não cumprimento: 

A elaboração do Planejamento Estratégico da EPE foi concluída em 2012, com aprovação pela Diretoria Executiva e 
pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas respectivamente nos dias 17 e 22 de janeiro de 2013. A 
definição dos indicadores e a metodologia de avaliação encontram-se em fase final de elaboração para aprovação da 
Diretoria Executiva até o mês de junho/2013. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
Demandas de auditorias e representações junto ao TCU / CGU / Auditoria Interna – além de alterações de legislações 
que provocaram alterações do projeto CEDOC, além do 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 dificultaram ao longo do tempo o cumprimento desta recomendação da 
CGU e consequente determinação do TCU. As mesmas foram superadas e a implantação iniciou-se no exercício de 
2013. 

Fonte: Auditoria Interna 
 

 
EPE 

Denominação completa:  Código SIORG  
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU  

Ordem  Processo  Acórdão  Item  Tipo  Comunicação 
Expedida  

6 017.509/2008-4   3924/2009 – 2 1.5.1.2 (Rel. 
CGU 4.2.1.2 e 

4.3.1.1 e 4.1.1.7) 

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. 
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Item 4.2.1.2 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: Deverá ser elaborado normativo interno 
disciplinando a instrução processual. 
 
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. 
 
Item 4.1.1.7 do Anexo I ao Relatório n° 208435 - Recomendação: Deverá ser elaborado normativo interno 
disciplinando a instrução processual. 
 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação  Código SIORG  

PR - Presidência 76610 
Justificativa para o seu não cumprimento: 

As licitações referentes aos serviços integrantes do projeto CEDOC foram concluídas no inicio de 2013 e os contratos 
estão em andamento. Serão iniciados os trabalhos de desenvolvimento e implantação do Sistema Normativo;  do modelo 
de gestão documental; da gestão de  processos (mapeamento e modelagem de processos) e implantação do Centro de 
Documentação da EPE. 
A conclusão da etapa de desenvolvimento e implantação do Sistema Normativo está prevista de ser concluída até o final 
de abril de 2014. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor  
Demandas de auditorias e representações junto ao TCU / CGU / Auditoria Interna – além de alterações de legislações 
que provocaram alterações do projeto CEDOC, além do 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 dificultaram ao longo do tempo o cumprimento desta recomendação da 
CGU e consequente determinação do TCU. As mesmas foram superadas e a implantação iniciou-se no exercício de 
2013. 

Fonte: Auditoria Interna 
 
10.1.3. RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 
 
Quadro A.10.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 208435 1.1.1.1 
Ofício nº 15055 

CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 001: A EPE deverá implanta sistemática de planejamento. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
PR - Presidência 76610 

Síntese da Providência Adotada 
A elaboração do Planejamento Estratégico da EPE foi concluída em 2012, com aprovação pela Diretoria Executiva e 
pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas respectivamente nos dias 17 e 22 de janeiro de 2013. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
Item Concluído 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

Demandas de auditorias e representações junto ao TCU / CGU / Auditoria Interna – além de alterações de legislações 
que provocaram alterações do projeto CEDOC, além do 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 dificultaram ao longo do tempo o cumprimento desta recomendação 
da CGU e consequente determinação do TCU. As mesmas foram superadas e a implantação iniciou-se em 2013. 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2  Nota de Auditoria Nº 201108797/002 1 
Mensagem eletrônica de 

04/07/11 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação 
 
Recomendação 001 - Não celebrar qualquer aditivo ao Contrato CN.EPE.001/2008 para prorrogação da sua vigência; 
 
Recomendação 002 - Na próxima contratação de agente de integração de estagiários, proceder à realização de 
processo licitatório, conforme dispõe o artigo 5º da Lei n.º 11.788/2008. 
 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
SRL – Superintendência de Recursos Logísticos - 

Síntese da Providência Adotada 
 
A Superintendência de Recursos Logísticos adotou antecipadamente a providência de encerrar o contrato antes do 
final de sua vigência. Sendo realizado novo processo licitatórios na modalidade  Pregão Eletrônico. 
 
Em 15.05.2012 foi assinado o Contrato CT-EPE-004/2012, com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE |Rio 
de Janeiro, vencedor do pregão eletrônico, para a realização de serviços pertinentes as atividades de agente de 
integração, para a operacionalização do Programa de Estágio de Estudantes de Nível Superior da EPE. 
 

Síntese dos Resultados Obtidos 
 
Itens Concluídos. 
 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não há comentários adicionais sobre as providências adotadas.  
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 20118797 2.1.1.2 
Mensagem eletrônica de 

26/09/11 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação 
 
Recomendação 2: Elaborar Planejamento Estratégico Institucional que determine a organização das políticas e 
estratégias que orientarão a Empresa no uso e disponibilização dos recursos para a realização dos objetivos 
institucionais; 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
PR - Presidência 76610 

Síntese da Providência Adotada 
A elaboração do Planejamento Estratégico da EPE foi concluída em 2012, com aprovação pela Diretoria Executiva e 
pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas respectivamente nos dias 17 e 22 de janeiro de 2013. 

Síntese dos Resultados Obtidos 
 
Concluído 

 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 
Demandas de auditorias e representações junto ao TCU / CGU / Auditoria Interna – além de alterações de legislações 
que provocaram alterações do projeto CEDOC, além do 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 dificultaram ao longo do tempo o cumprimento desta recomendação 
da CGU e consequente determinação do TCU. As mesmas foram superadas e a implantação iniciou-se em 2013. 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

7 201211457 1.1.1.1 
Oficio nº 32956/2012/NAC6/ 
CGU-Regional/RJ/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação 
Recomendação 001: A auditoria interna da EPE deverá priorizar a revisão dos trabalhos elaborados viabilizando, 
assim o encaminhamento dos relatórios à CGU-Regional/RJ dentro do prazo de 60 dias fixados pela Instrução 
Normativa CGU nº 07.  

Providências Adotadas 
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Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
AIN – Auditoria Interna - 

Síntese da Providência Adotada 

A auditoria interna já adota as medidas necessárias para encaminhamento conforme recomendado.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Concluído 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 
É importante lembrar e mais uma vez registrar que a nossa equipe de auditoria é formada por apenas 2 (dois) 
auditores, Analistas de Gestão Corporativa, sendo que um dos auditores ingressou na EPE em março de 2013 que está 
em fase de capacitação para executar os trabalhos de forma satisfatória. A carga de trabalho nos impõe maiores 
dificuldades de tempo para a realização da supervisão e realização dos papéis de trabalhos e dos textos dos relatórios, 
especialmente em função da necessidade de atendimento às inúmeras demandas originadas tanto de ordem 
interna(atendimento/assessoramento/necessidade de resposta imediata à administração), quanto de ordem 
externa(sucessivas solicitações de informações/ reuniões com o Tribunal de Contas da União). Não obstante, 
reafirmamos o compromisso de atuar focados no objetivo de atender plenamente à recomendação da CGU. 

  Fonte: Auditoria Interna 
 
10.1.4. RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO 
EXERCÍCIO 
 
Quadro A.10.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 208435 1.1.2.1 
Ofício nº 15055            CGU-

RJ/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação 
Recomendação 01:A EPE deverá implementar sistemática de planejamento que contemple, entre outras ações, a 
definição dos indicadores de gestão que proporcionem a aferição de seu desempenho operacional sob a ótica da 
efetividade, eficiência e eficácia. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

PR - Presidência 76610 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A elaboração do Planejamento Estratégico da EPE foi concluída em 2012, com aprovação pela Diretoria Executiva e 
pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas respectivamente nos dias 17 e 22 de janeiro de 2013. A 
definição dos indicadores e a metodologia de avaliação encontram-se em fase final de elaboração para aprovação da 
Diretoria Executiva até o mês de junho/2013. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 
Demandas de auditorias e representações junto ao TCU / CGU / Auditoria Interna – além de alterações de legislações 
que provocaram alterações do projeto CEDOC, além do 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 dificultaram ao longo do tempo o cumprimento desta recomendação 
da CGU e consequente determinação do TCU. As mesmas foram superadas e a implantação iniciou-se em 2013. 

  Fonte: Auditoria Interna 



 

100 
 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 208435 
4.1.1.7; 4.2.1.2; 

4.3.1.1 
Ofício nº 15055            CGU-

RJ/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação 
 
4.1.1.7. Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando a instrução processual; 
4.2.1.2. Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando a instrução processual.; 
4.3.1.1. Deverá ser elaborado normativo interno disciplinando o arquivamento dos documentos contendo informações 
técnicas. 
 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

DGC – Diretoria de Gestão Corporativa  

Justificativa para o seu não Cumprimento 
As licitações referentes aos serviços integrantes do projeto CEDOC foram concluídas no inicio de 2013 e os contratos 
estão em andamento. Serão iniciados os trabalhos de desenvolvimento e implantação do Sistema Normativo;  do 
modelo de gestão documental; da gestão de  processos (mapeamento e modelagem de processos) e implantação do 
Centro de Documentação da EPE. 
A conclusão da etapa de desenvolvimento e implantação do Sistema Normativo está prevista de ser concluída até o 
final de abril de 2014. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 
Demandas de auditorias e representações junto ao TCU / CGU / Auditoria Interna – além de alterações de legislações 
que provocaram alterações do projeto CEDOC, além do 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 dificultaram ao longo do tempo o cumprimento desta recomendação 
da CGU e consequente determinação do TCU. As mesmas foram superadas e a implantação iniciou-se em 2013. 

Fonte: Auditoria Interna 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 201108797 1.1.1.1 
Mensagem eletrônica de 

26/09/11 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação 

A EPE deverá implementar indicadores de gestão que proporcionem a aferição de seu desempenho operacional 
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Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
PR - Presidência 76610 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A elaboração do Planejamento Estratégico da EPE foi concluída em 2012, com aprovação pela Diretoria Executiva e 
pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas respectivamente nos dias 17 e 22 de janeiro de 2013. A 
definição dos indicadores e a metodologia de avaliação encontram-se em fase final de elaboração para aprovação da 
Diretoria Executiva até o mês de junho/2013. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 
Demandas de auditorias e representações junto ao TCU / CGU / Auditoria Interna – além de alterações de legislações 
que provocaram alterações do projeto CEDOC, além do 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 dificultaram ao longo do tempo o cumprimento desta recomendação 
da CGU e consequente determinação do TCU. As mesmas foram superadas e a implantação iniciou-se no exercício de 
2013. 

Fonte: Auditoria Interna 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

4 20118797 2.1.2.1 
Mensagem eletrônica de 

26/09/11 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação 
 
Recomendação 1:  Otimizar os procedimentos administrativos necessários à efetivação da contratação ora em 
realização, favorecendo, no âmbito do projeto CEDOC, como prioridade, a etapa correspondente à elaboração do 
Planejamento Estratégico Institucional; 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
PR - Presidência 76610 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A elaboração do Planejamento Estratégico foi segregada do projeto CEDOC e concluída em 2012, com aprovação 
pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas respectivamente nos dias 17 e 22 
de janeiro de 2013; as licitações referentes aos serviços integrantes do projeto CEDOC foram concluídas no inicio de 
2013 e os contratos estão em andamento. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não há comentários adicionais.  
  Fonte: Auditoria Interna 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

5 20118797 2.1.2.1 
Mensagem eletrônica de 

26/09/11 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação 
Recomendação 3: Elaborar Planejamento Estratégico de TI de forma a ordenar a alocação dos recursos e definir 
prioridades entre as atividades finalísticas da organização para as aquisições relacionadas a TI; 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
PR - Presidência 76610 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
A elaboração do PETI dependia da conclusão do Planejamento Estratégico. 
Com a implantação do Planejamento Estratégico iniciada em janeiro/2013 foi inserido o projeto “Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação – PDTI” cuja data de conclusão está prevista para julho de 2013. 
Ação em Andamento. Com a publicação do PEI em dezembro de 2012, ficou estabelecido o marco lógico para a 
elaboração do PETI e posteriormente do PDTI.  Os trabalhos serão desenvolvidos por equipe a ser designada pelo 
Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC-E) que seguirá, para elaboração do PETI, 
uma metodologia análoga à utilizada para o desenvolvimento do PEI. O desenvolvimento dos trabalhos para a 
elaboração do PDTI seguira o roteiro preconizado no Guia de Elaboração de PDTI do SISP; 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 
A elaboração do PETI dependia da conclusão do Planejamento Estratégico, dificuldade superada, estando em 
elaboração. 

  Fonte: Auditoria Interna 
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Empresa de Pesquisa Energética 76608 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

6 Nota de Auditoria Nº 201108797/001 1 
Mensagem eletrônica de 

04/07/11 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

EPE 76608 

Descrição da Recomendação 
Recomendação 002 - Estabelecer procedimento sistemático para verificação da compatibilidade dos recursos de TI 
com as necessidades institucionais de modo a subsidiar o planejamento no âmbito de TI e a definição de prioridade de 
investimentos; 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
STI – Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações - 
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Justificativa para o seu não Cumprimento 

Em andamento – A EPE está aguardando a definição dos instrumentos para a formalização da documentação a ser 
feita durante a elaboração do Sistema Normativo. 
As licitações referentes aos serviços integrantes do projeto CEDOC foram concluídas no inicio de 2013 e os contratos 
estão em andamento. Serão iniciados os trabalhos de desenvolvimento e implantação do Sistema Normativo, cuja 
conclusão está prevista para o final de abril de 2014. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 
Demandas de auditorias e representações junto ao TCU / CGU / Auditoria Interna – além de alterações de legislações 
que provocaram alterações do projeto CEDOC, além do 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 dificultaram ao longo do tempo o cumprimento desta recomendação 
da CGU e consequente determinação do TCU. As mesmas foram superadas e a implantação iniciou-se no exercício de 
2013. 

Fonte: Auditoria Interna 
 

10.2. INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 

10.2.1  INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 
REALIZADAS PELA AUDITORIA INTERNA DA EPE  
 

a) Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da EPE  
 
A força de trabalho em 31/12/2012 era de 1 (um) Auditor Chefe de Auditoria e 2 Analistas 

de Gestão Corporativa (Auditores Juniores), sendo que um se encontrava em cumprimento de aviso 
prévio por solicitação de demissão. 

 
A Auditoria Interna se vincula diretamente ao Conselho de Administração da EPE, 

conforme estabelecido no Regimento Interno da Empresa.  
 
b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações  
 
Áreas auditadas: No exercício de 2012 os trabalhos de auditoria abrangeram avaliações no 

âmbito das seguintes unidades: 

� Superintendências de Recursos Logísticos (SRL), de Recursos Financeiros (SRF) e de 
Tecnologia da Informação e Comunicações da Diretoria de Gestão Corporativa; 
 

� Superintendências de Projetos de Geração da Diretoria de Estudos de Energia Elétrica; e 
 

� Superintendência de Estudos Econômicos e Energéticos da Diretoria de Estudos Econômico-
Energéticos e Ambientais. 

 

Quadro A.10.5 - Situação das recomendações da Auditoria Interna no exercício – Resultado dos Exames 
 

IDENTIFICAÇÃO DO 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

PP 017/2012 - acompanhamento da execução dos serviços técnicos 
especializados de pesquisa e fornecimento de preços de mão de obra, 
materiais e equipamentos desenvolvidos pela Fundação Getúlio 
Vargas. 

DESCRIÇÃO DO PONTO Nº 1 
1.1. Identificamos que os originais de alguns documentos não foram 
localizados no processo, tendo sido acostadas aos autos do mesmo 
apenas as respectivas cópias. 
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RECOMENDAÇÃO Nº 1 

Assegurar que o processo arquivado da licitação e/ou dispensa 
contenha os documentos originais ou autenticados (a autenticação de 
documentos poderá ser feita pelo órgão administrativo, conforme 
art. 22, § 3º, Lei nº 9.784/1999). 

DESTINATÁRIO DA 
RECOMENDAÇÃO 

Superintendência de Recursos Logísticos SRL/LIC 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS 

Por medida de segurança a Superintendência de Recursos Logísticos 
SRL/LIC optou por manter os originais arquivados na área de 
licitação, caso a AIN solicite a alteração do procedimento, a 
SRL/LIC passará a arquivar os originais. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida;  

DESCRIÇÃO DO PONTO Nº 2 

1.2. A proposta original não foi corretamente referenciada no 
respectivo instrumento de contrato com relação à sua data e o valor 
apresentado na proposta está com erro, bem como não está em 
conformidade com relação ao valor efetivamente contratado.  

RECOMENDAÇÃO Nº 2 

Recomendação: adotar maior rigor na conferência dos documentos 
integrantes do processo, de forma a que os mesmos contenham 
informações precisas, especialmente no que diz respeito aos dados 
de proposta e de contrato, verificando se estas informações estão 
referenciadas no contrato de forma clara e corretas. 

DESTINATÁRIO DA 
RECOMENDAÇÃO 

Superintendência de Recursos Logísticos SRL/LIC 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS 

Continuar a adotar o rigor exigido na conferencia de valores e datas, 
quando da efetiva ratificação contratual. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida.  

DESCRIÇÃO DO PONTO Nº 3 
Não foi realizada pesquisa em outras instituições que tenham 
condições de realizar os mesmos serviços de forma a propiciar 
melhores condições de avaliação ou negociação do preço proposto. 

RECOMENDAÇÃO Nº 3 

Em futuras contratações diretas baseadas nas exceções enumeradas 
no artigo n° 24 e 25 da Lei 8.666/93, sempre que possível, não 
contratar sem proceder à coleta de três orçamentos em outras 
instituições que tenham condições de realizar os mesmos serviços, 
de forma a que se propiciem melhores condições na negociação que 
venha a empreender com a instituição que pretende contratar, bem 
como de forma a fundamentar com maior robustez que o preço 
praticado pela licitante esteja dentro do praticado pelo mercado. 

DESTINATÁRIO DA 
RECOMENDAÇÃO 

Superintendência de Projetos de Geração - SEG/DEE; e 
Superintendência de Recursos Logísticos SRL/LIC 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS 

Comprometimento para com a busca, sempre que possível, de no 
mínimo três orçamentos para balizar a licitação. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida.  
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

PP 030/2012 - Acompanhamento da execução dos serviços de 
fornecimento de auxílio alimentação e/ou refeição – pela 
empresa SODEXO 

DESCRIÇÃO DO PONTO Nº 1 

1.1 Falta de registro ou registro em desacordo com os benefícios 
concedidos. Verificamos que da amostragem feita nos registros 
de 22 (vinte e dois) funcionários 8 (oito) deles apresentaram 
inconformidade entre o valor concedido e os registros onde o 
funcionário aponta sua opção de uso do benefício. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 
Criar mecanismos de controle e conferência, de modo a evitar a 
ocorrência de casos futuros de mesma natureza. 

DESTINATÁRIO DA 
RECOMENDAÇÃO 

Superintendência de Recursos Logísticos SRL/RH 
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SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS 

Segundo a manifestação da SRL/RH a falha de arquivamento da 
opção funcional será resolvida com a implementação do projeto 
SIGA na área de RH. Informou ainda que irá verificar junto a 
STI, a possibilidade de criar um ambiente para registro eletrônico 
da solicitação e atualização sobre a opção, de forma a minimizar 
riscos de equívocos e evitar a utilização de impressões e guarda 
de papel, assim como para facilitar o trabalho do RH e de órgãos 
de Auditoria. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Pendente de implementação. 

RECOMENDAÇÃO Nº 2 

Realizar “benchmarking” de forma a verificar as melhores 
práticas do mercado visando identificar sistema de controle que 
permita automatizar os procedimentos inerentes à concessão de 
benefícios de forma geral, minimizando possíveis erros. 

DESTINATÁRIO DA 
RECOMENDAÇÃO 

Superintendência de Recursos Logísticos SRL/RH 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS 

A SRL se manifestou pela não aplicação da recomendação, 
justificando tratar-se de controles e processos simples, porém 
não apresentou quais melhorias pretende realizar para o 
aperfeiçoamento do processo, de modo a serem evitadas as falhas 
apontadas. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Pendente de implementação. 

IDENTIFICAÇÃO DO 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

PP 038/2012 - Contratação da empresa TENDÊNCIA 
CONSULTORIA INTEGRADA, para fornecimento de estudos 
técnicos especializados referentes à conjuntura econômica 
mundial e apoio técnico na elaboração de cenários de médio e 
longo prazo. 

DESCRIÇÃO DO PONTO Nº 1 

1.1 Ausência de cláusula contratual sobre garantia. Verificamos 
que não foi determinada no contrato, cláusula específica com 
previsão da garantia para o caso de não cumprimento do objeto 
contratado. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 
Inserir, nos contratos futuros, cláusula específica de previsão de 
garantia, a fim de melhor resguardar a administração. 

DESTINATÁRIO DA 
RECOMENDAÇÃO 

Superintendência de Recursos Logísticos SRL / LIC 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS 

É prática a adoção da medida recomendada. A discricionariedade 
existente na lei em relação ao tema e os trabalhos anteriores 
realizados pelo fornecedor avalizaram a decisão do gestor de não 
exigir garantias 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

PP 054/2012 – Contratação da empresa INVESTIPLAN 
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA., para prestação de 
serviços de impressão corporativa para o Escritório Central da 
EPE e para a Sede da empresa em Brasília. 

DESCRIÇÃO DO PONTO Nº 1 

1. Inobservância de procedimentos formais; não identificamos 
documentos comprobatórios da consulta realizada ao CADIN e 
no SICAF – Sistema de cadastro de Fornecedores do Governo 
Federal, previamente à assinatura do contrato e aos pagamentos 
das respectivas parcelas. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 

Implantar rotinas internas que estabeleçam procedimentos de 
certificação da regularidade fiscal-previdenciária, por meio de 
consulta prévia ao CADIN / SICAF para a assinatura dos 
contratos e ao pagamento de parcelas contratuais. Anexar o 
registro da consulta à pasta do contrato e aos processos de 
pagamentos das parcelas respectivamente. 
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DESTINATÁRIO DA 
RECOMENDAÇÃO 

Superintendência de Recursos Financeiros 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS 

Aguardando manifestações 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Pendente 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

063/2012 – verificação do processo correspondente à Folha de 
Pagamento, registros de pessoal e recolhimento de encargos 
sociais. 

DESCRIÇÃO DO PONTO Nº 1 
Falta de anotação na Carteira Profissional de Trabalho com 
relação aos períodos de férias gozadas. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 
Exigir empregados as carteiras para as devidas anotações e, 
assim, após a devolução da carteira, arquivar o respectivo recibo. 

DESTINATÁRIO DA 
RECOMENDAÇÃO 

Superintendência de Recursos Logísticos SRL / RH 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS 

Os casos apontados foram regularizados 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida 

DESCRIÇÃO DO PONTO Nº 2 
Ausência de documentação - Declaração de não acumulação de 
cargos. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 
Providenciar junto aos funcionários a devida declaração e que 
esta seja anexada à respectiva pasta funcional. 

DESTINATÁRIO DA 
RECOMENDAÇÃO 

Superintendência de Recursos Logísticos SRL / RH 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS 

A partir do mês de março 2013, passaremos a solicitar a todos os 
empregados admitidos a Declaração de Não Acumulação de 
Cargos e providenciaremos o seu arquivamento nas respectivas 
pastas funcionais. Não estarão incluídos neste procedimento os 
requisitados, cuja declaração, em nosso entendimento, deverá ser 
solicitada pelo órgão de origem. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Pendente – Exigir também dos requisitados. 

DESCRIÇÃO DO PONTO Nº 3 
Ausência da declaração de que o conjugue não recebe o 
benefício equivalente ao de Assistência Médica da empresa em 
que trabalha. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 
Solicitar aos mencionados empregados que providenciem o 
fornecimento da declaração conforme exigida na norma SRL-
004/2006 que trata do tema. 

 
DESTINATÁRIO DA 
RECOMENDAÇÃO 

Superintendência de Recursos Logísticos SRL / RH 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS 

Alterado formulário; todos os formulários de solicitação do 
benefício, dos empregados listados no apontamento foram 
arquivados nas pastas funcionais dos empregados. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida 

DESCRIÇÃO DO PONTO Nº 4 
Falta trilha de auditoria no sistema de gestão da folha de 
pagamento. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 

Apresentar Plano de ação para implementação do processo de 
“internalização” do banco de dados (e correspondente 
configuração das trilhas de auditoria), no qual conste: ações 
específicas; prazos e responsáveis. 

DESTINATÁRIO DA 
RECOMENDAÇÃO 

Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicações 
e Superintendência de Recursos Logísticos 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS 

Aguardando Plano de Ação. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Pendente 
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IDENTIFICAÇÃO DO 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

070/2012 – Verificação dos Processos Licitatórios Realizados 
pela EPE no Exercício 2012 - Modalidades: Concorrência, 
Pregão Eletrônico, Convite, e Tomada de Preço; Dispensa de 
Licitação e Inexigibilidade 

DESCRIÇÃO DO PONTO  
Todos os processos estavam regulares, sem identificação de 
pontos de controle. 

DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO Superintendência de Recursos Logísticos SRL / LIC 

IDENTIFICAÇÃO DO 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

077/2012 – Demonstrações Financeiras e seus respectivos 
Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial do exercício 
de 2012 

DESCRIÇÃO DO PONTO  
Aspectos formais – desatualização de documentos exigidos para 
autorizar os respectivos pagamentos. 

DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO Superintendência de Recursos Financeiros SRF 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 
Adotar medidas de conferência com vistas a ser confirmada a 
juntada, a cada pagamento realizado, dos respectivos 
documentos. 

RECOMENDAÇÃO Nº 2 

Em caso de inconsistências ou expiração da validade das 
certidões demandar formalmente ao fiscal do contrato para 
comunicação ao fornecedor exigindo-se a respectiva 
regularização. Em caso de reincidência aplicar as penalidades 
devidas e, se for o caso, rescisão do respectivo contrato. 

DESTINATÁRIO DA 
RECOMENDAÇÃO 

Superintendência de Recursos Financeiros SRF 

SÍNTESE DAS PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS 

Reforçados procedimentos de conferência; as providências 
recomendadas são regularmente adotadas. 

SITUAÇÃO ATUAL Recomendação Atendida 

 
 
c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de 

recomendações implementadas pela alta gerência  
 
A auditoria interna no desenvolvimento de suas análises / intervenções emitiu 

recomendações durante a execução dos respectivos exames, as quais em sua grande maioria, 
conforme detalhado no quadro acima destacado, foram devidamente observadas pelas unidades com 
ajustes imediatos nos processos correspondentes. 

 
A Auditoria Interna, por força de contar com reduzida força de trabalho (1 Chefe de 

Auditoria e 2 Auditores Juniores, sendo um admitido em março/2012), direciona suas ações de 
acompanhamento e atua majoritariamente como consultoria e assessoria da Administração da 
Empresa. 

 
Ressalta-se que por força da demanda existente e necessidade de resposta imediata à 

administração, no exercício de 2012, a exemplo do ocorrido nos exercícios anteriores, a Auditoria 
Interna promoveu suas análises sistematicamente nas reuniões de Diretoria Executiva e dos 
Conselhos de Administração e Fiscal, atuando preventivamente com recomendações de ajustes 
imediatos nos processos examinados. 

 
A Auditoria Interna da EPE procurou, na medida da disponibilidade, acompanhar as rotinas 

operacionais, atuando de forma orientadora na construção dos instrumentos de gestão necessários à 
adequada instrumentalização das áreas.  
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Registra-se que houve maior dedicação de recursos no apoio ao desenvolvimento de rotinas, 
na avaliação de processos e no assessoramento à Diretoria Colegiada, em função da estrutura e do 
papel principal da Auditoria Interna da EPE, que é garantir a observância dos princípios básicos da 
administração pública, em especial da economicidade e legalidade, sempre atuando de forma 
proativa. 

 
O assessoramento constante ao processo de tomada de decisão da empresa – Diretoria, 

Conselhos de Administração e Fiscal - permitiu avaliar que os procedimentos adotados são 
adequados e buscam garantir a legalidade e economicidade dos atos. Nossos exames não 
identificaram pontos que comprometessem a gestão das áreas em relação aos contratos e processo 
examinados no período. Não foram registradas situações de elevado grau de risco, sendo verificadas 
constatações, em sua maioria, relacionadas a pontos de caráter meramente formal. 

 
d) Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação 

das recomendações exaradas pela auditoria interna  
 

Após expedição do relatório de auditoria os pontos de controle são acompanhados mediante 
cobrança junto à respectiva unidade organizacional responsável, em prazo previamente estabelecido 
quando do encaminhamento do respectivo relatório. Recebidas as justificativas / informações de 
providências são analisadas e emitida nota técnica com análise e emissão de opinião pelo 
atendimento ou não da recomendação, com estabelecimento de novo prazo, se for o caso. 
 

e) Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento 
dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria interna  
 

A Auditoria Interna ainda não conta com sistema específico de monitoramento de 
resultados. 
  

f) Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das 
recomendações feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não implementação 
de tais recomendações  
 

Ao expedir os relatórios de auditoria é encaminhada cópia mesmos aos diretores da Empresa 
por meio de mensagem eletrônica informando a conclusão dos trabalhos, destacando, de forma 
sintética, os pontos de auditoria e possibilitando o acesso ao conteúdo integral do relatório. 

  
g) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de 

administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos 
pela alta gerência ao decidir não implementar as recomendações da auditoria interna  
 

Mensalmente são apresentados os resultados das atividades de auditoria para o Conselho de 
fiscalização e trimestralmente para o Conselho de Administração. Caso ocorra achado de auditoria 
relevante que implique em riscos à gestão os mesmos serão discutidos com o Presidente da Empresa 
e Diretoria Executiva para promoção de demanda de ações dos gestores responsáveis e 
comunicados aos respectivos Conselhos de Administração e Fiscal. Até a presente data não foram 
registrados casos que se enquadrem na situação mencionada. 
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10.3. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N° 8.730/93 
 
10.3.1. SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 
8.730/93 
 

Em 2012, com base na IN-TCU 067/2011, foi solicitado e entregue por todos os empregados a  
Declaração do Imposto de Renda.  

 

Na EPE, o processo adotado para a gestão das DBR’s é o seguinte:  
a) No mês de maio é enviado, pela área de Recursos Humanos, um email lembrando, a todos os 

empregados, da obrigatoriedade da entrega da DBR ou a opção de autorizar o acesso direto a 
base de dados da Receita Federal e definindo o prazo para quitação dessa exigência; 

b) Não ocorrendo o cumprimento da obrigação no prazo, é feita nova cobrança diretamente aos 
inadimplentes; 

c) Quando a DBR é entregue em papel, a mesma deve ser encaminhada em envelope lacrado, 
com identificação do empregado. Na ocasião é fornecido ao empregado um recibo da 
entrega; 

d) Em 2012, todos empregados  entregaram cumpriram a exigência, tendo a maioria optado 
pela “autorização de acesso aos dados de bens e renda das declarações de ajuste anual do 
Imposto de Renda Pessoa Fisica”. 

e) A documentação é arquivada em pasta específica, mantidos lacrados os envelopes com as 
DBR’s, quando for o caso; 

f) Não é realizada nenhuma análise das DBR’s, por parte da área de Recursos Humanos; 
g) Não há sistema informatizado para controle do processo. 

 
10.4. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO E 
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE SIASG E SICONV 
 

 Documento referente à declaração de que não foram firmados nem executados Convênios, 
Contratos de Repasse e Termos de Parceria no âmbito da EPE, necessitando de registro no Sistema 
de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria, encontra-se no Anexo II 
 
 
11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 
11.1 INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS 
ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 
 
 
11.1.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E 
PASSIVOS. 
 
 

 As Demonstrações Contábeis da EPE estão de acordo com o CPC para PMEs emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. As políticas foram aplicadas de modo consistente nos 
exercícios apresentados. 
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Para atender a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, o DL nº 200/67 de 25 de fevereiro 
de 2007, e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e considerando todas as alterações introduzidas nestes dispositivos legais, a EPE vem 
praticando, a partir de 2008, também a Contabilidade aplicada ao setor publico por intermédio do 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, que permite o 
acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a 
determinação dos custos dos serviços, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a 
interpretação dos resultados econômicos e financeiros. 

 
Base de preparação das principais políticas contábeis 

 
A preparação de Demonstrações Contábeis em conformidade com o CPC para PMEs requer 

o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da 
administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis. 
 

Depreciação 
 

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da 
depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos 
diretamente atribuíveis aos bens necessários para uso da administração. 

 
O valor contábil das peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções 

são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos. 
 
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos serão revisados e 

ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data 
de balanço. 

 
A depreciação é calculada usando o método linear para alocar seus custos, menos o valor 

residual, durante a vida útil, que é estimada como segue: 
 

Instalações – dez anos 
Máquinas e Equipamentos – dez anos 
Equipamentos de Informática - cinco anos 
Móveis e Utensílios - dez anos 
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Amortização 
 

Software 
 

As licenças adquiridas separadamente são registradas pelo custo histórico. A amortização é 
calculada pelo método linear para alocar o custo das licenças. 

 
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para sua 

utilização. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável de três a cinco anos. 
 
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de amortização dos ativos serão revisados e 

ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data 
de balanço. 

Ativos Intangíveis 
 
 

A amortização é calculada usando o método linear para alocar seus custos, menos o valor 
residual, durante a vida útil, que é estimada em cinco anos. 

 
 

Intangível Softwares 
 Em 31 de dezembro de 2011 2.004.050 

 Adições (baixas) 284.636 
 (-) Amortização -652.288 

Em 31 de dezembro de 2012 1.636.398 
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11.2 DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 
Denominação completa (UJ) Código da UG 

Empresa de Pesquisa Energética 32314 

 
 

Local Rio de janeiro Data 09 de maio de 2013 
Contador Responsável Sérgio Araujo de Souza CRC nº RJ 083337/0-1 

 
 

11.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS PREVISTAS NA LEI 
Nº 4.320/1964 E PELA NBC T 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008. 
 

Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada. A EPE executou sua contabilidade no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 
 
11.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS NA LEI Nº 6.404/76 OU EM LEI 
ESPECÍFICA, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS. 
 
 Documento relativo às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2012 e 2011 encontra-se no Anexo III, apresentados em conformidade com o 
estabelecido na Lei nº 6.404/76, incluindo: Balanço Patrimonial (e correspondentes notas 
explicativas); Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração do Resultado do 
Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado. 91  
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 Os mencionados demonstrativos apresentam em seu corpo uma análise crítica ressaltando os 
aspectos de principal significância. 
 

 
11.5 INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL, 
INDICANDO OS PRINCIPAIS ACIONISTAS E RESPECTIVOS PERCENTUAIS DE 
PARTICIPAÇÃO, ASSIM COMO A POSIÇÃO DA ENTIDADE COMO DETENTORA DE 
INVESTIMENTO PERMANENTE EM OUTRAS SOCIEDADES (INVESTIDORA). 
 
11.5.1 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL  
 
 Não se aplica à natureza jurídica da EPE. Nos termos da Lei n°. 10.847, de 15 de março de 
2004, do Decreto nº. 5.184, de 16 de agosto de 2004 e do Decreto nº. 6.243, de 19 de outubro de 
2007, que deu nova redação ao caput do artigo 3º do anexo III do Decreto n°. 5.184, o capital social 
da EPE, em 31 de dezembro de 2012 é de R$ 20.544.366,92, totalmente integralizado pela União e 
não é representado por ações.  
 
11.5.2 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DA UJ COMO INVESTIDORA  
 
 Não se aplica à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada. A EPE não possui investimento 
permanente em outras sociedades. 
 
 
11.6 PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE 
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115 
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12. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 
 

Quadro A.11 - Demonstrativo analítico das despesas com ações de publicidade e propaganda 
  Contrato 
  

Código* Nº do Contrato Valor (R$) Vigência Contratada Finalidade Despesa 
Liquidada 

Publicidade 
Legal 

6907 

CT-EPE-064 Adt.2 125.000,00 7/8/2010 Fundo de Imprensa Nacional 
Serviço de Distribuição de 

Publicidade Legal. 17.918,30(1) 

CT-EPE-064 Adt.3 125.000,00 7/8/2011 Fundo de Imprensa Nacional 
Serviço de Distribuição de 

Publicidade Legal. 1.002,21(1) 

CT-EPE-064 Adt.3 125.000,00 7/8/2011 Fundo de Imprensa Nacional 
Serviço de Distribuição de 

Publicidade Legal. 15.017,06 (2) 

CT-EPE-064 Adt.4 130.000,00 7/8/2012 Fundo de Imprensa Nacional 
Serviço de Distribuição de 

Publicidade Legal. 6.681,40 (2) 

2000 

CT-EPE-064 Adt.4 130.000,00 7/8/2012 Fundo de Imprensa Nacional Serviço de Distribuição de 
Publicidade Legal. 42.885,48 

CT-EPE-064 Adt.3 125.000,00 7/8/2011 Fundo de Imprensa Nacional Serviço de Distribuição de 
Publicidade Legal. 182,22 

CT-EPE-019/2012 140.000,00 7/8/2013 Fundo de Imprensa Nacional 
Serviço de Distribuição de 

Publicidade Legal. 
19.102,73 

6907 CT-EPE-010/2011 75.000,00 11/8/2012 
Empresa Brasil de 
Comunicação S/A 

Serviço de Distribuição de 
Publicidade Legal em veículos de 

imprensa, exceto diário oficial. 
3.972,40 (2) 

2000 

CT-EPE-010/2011 75.000,00 11/8/2012 
Empresa Brasil de 
Comunicação S/A 

Serviço de Distribuição de 
Publicidade Legal em veículos de 

imprensa, exceto diário oficial. 
11.683,92 

CT-EPE-010/2011 
Adt.1  81.000,00 11/8/2013 

Empresa Brasil de 
Comunicação S/A 

Serviço de Distribuição de 
Publicidade Legal em veículos de 

imprensa, exceto diário oficial. 
14.007,30 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e Superintendência de Recursos Financeiros 
*Código 6907 - Planejamento do Setor Elétrico / Código 2000 – Administração da Unidade 

(1) Liquidação de Restos a Pagar inscritos em 2010 realizadas no exercício de 2012. 
(2) Liquidação de Restos a Pagar inscritos em 2011 realizadas no exercício de 2012. 

Obs.: A EPE não possui ações específicas orçamentárias de: Publicidade Institucional; Publicidade Legal; Publicidade Mercadológica; Publicidade de Utilidade 
Pública e Patrocínios. 
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13. INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR PATROCINADA  

A EPE é patrocinadora de um Plano de Contribuição Variável, Plano CV EPE, que é gerido 
pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, desde 13/11/2009 quando este foi 
aprovado pela Secretária de Previdência Complementar (SPC) e cuja implantação ocorreu em 14 de 
dezembro de 2010, por força do Art. 41 do Regulamento Específico do Plano de Previdência da 
Eletros para a Empresa de Pesquisa Energética. 

Seguem as informações acerca da entidade fechada de previdência complementar 
patrocinada: 

   
Nome: Eletros  
Razão Social: Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS 
CNPJ: 34.268.789/0001-88 
Demonstrativo Anual, contendo: 
 

Demonstrativo Previdenciário da EPE     (Demonstrativo Anual: 2012) 
FUNDAÇÃO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS  CNPJ nº 34.268.789/0001-88 

(Valores em R$ 1,00) 

a) Valor total da Folha de pagamento dos empregados participantes: 28.287.083,88 
b) Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes: 2.170.806,72 

c) Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora: 2.188.804,35 
d) Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora: 67.695,98 

e) Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam 
contribuições: 

 
Taxa de Administração 

Fonte: ELETROS 
 

f) Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal: 

 
Conforme Relatórios de Enquadramento e Rentabilidade, através dos quais são 

demonstrados os Recursos Garantidores que compunham a carteira da ELETROS em 31/12/2012, 
relativamente ao Plano CV EPE, bem como o enquadramento legal dos mesmos, de acordo com o 
previsto no art. 9º., parágrafo 1º da Lei Complementar 109/01, regulamentado através da Resolução 
CMN 3.792/2009. O valor, por tipo de aplicação, se constitui da seguinte carteira: 
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Fonte: ELETROS 
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g) Síntese da manifestação da Secretaria de Previdência Complementar: 
 

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do exercício juntamente com os Pareceres de 
envio obrigatório foram submetidas aos Órgãos de Administração e Fiscalização da ELETROS e 
foram encaminhadas à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), Órgão 
criado em substituição à Secretaria de Previdência Complementar (SPC), forma enviadas, via Portal 
de sistemas, dentro do prazo legal, que findou em 30/03/2012. Entretanto, ainda não possuímos uma 
Manifestação da PREVIC sobre as Demonstrações Contábeis até porque acreditamos que é uma 
prática que foi derrogada, visto que não consta da legislação vigente sobre a matéria.  

 

h) Avaliação da política de investimentos da entidade fechada de previdência 
complementar, evidenciado o retorno das aplicações, bem como sua conformidade 
com a Resolução 3.792/2009, do Conselho Monetário Nacional;  

 

A Política de Investimento de 2012, baseada na Nota Técnica DFI-/AL-137/11 de 12/12/11, 
ANEXO IV (Fonte: ELETROS), está em conformidade com a Resolução 3792/2009 e atende as 
expectativas dos participantes e patrocinadora, pois está compatível com o cenário atual. 
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6) Conclusões contidas no parecer da auditoria independente;  

 
O parecer constante do Relatório dos Auditores Independentes – Fernando Motta & 

Associados – sobre as Demonstrações Contábeis, em 31 de dezembro de 2012, concluiu que as 
demonstrações contábeis consolidadas e individuais da ELETROS apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Eletrobrás de 
Seguridade Social – ELETROS e o desempenho consolidado e por plano de benefícios de suas 
operações para o exercício findo em 31/12/2012, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo CNPC. 

 
 

7) Conclusões do último estudo atuarial; 
 

O Demonstrativo Atuarial é um documento emitido com periodicidade mínima anual pela 
Entidade Fechada de Previdência Privada, onde se conclui, no Parecer Atuarial do Grupo de Custeio 
que com relação à evolução dos custos: as contribuições previdenciárias normais (líquidas da 
sobrecarga administrativa) dos participantes e Patrocinadora para o próximo exercício foram 
estimadas em 15,26% (7,63% para os participantes e 7,63% para a patrocinadora) enquanto na 
avaliação atuarial anterior o percentual era de 14,63% (7,315% para os participantes e 7,315% para 
a Patrocinadora). Ressaltamos que as contribuições são calculadas baseadas nos percentuais 
definidos pelos participantes e que os mesmos podem alterar tais percentuais, conforme previsão 
regulamentar. Adicionalmente, informamos que eventuais ingressos de novos participantes também 
implicarão na variação dos custos estimados para o próximo exercício. A partir de dezembro de 
2012 a sobrecarga administrativa incidente sobre as contribuições normais do Plano foi alterada de 
3,00% para 4,00%. Não será aplicada sobrecarga administrativa sobre contribuições extraordinárias. 
Adicionalmente poderá incidir sobrecarga administrativa sobre o Patrimônio do Plano.  

 
 

 
II- Informações sobre as ações de fiscalização empreendidas no exercício com base no 

disposto no art. 25 da lei complementar nº 108/2001, demonstrando o tipo de fiscalização 
efetuada, a data em que ocorreram, as principais constatações e as providências adotadas 
para sanar as irregularidades verificadas. 

 

Não foram constatadas irregularidades no Plano CV EPE – ELETROS durante o exercício 
de 2012. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

ANEXOS AO RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
ANEXO I - DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO 
E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO SICONV 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO 
E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE SIASG. 
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ANEXO III – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS NA LEI Nº 6.404/76 OU EM 
LEI ESPECÍFICA, INCLUINDO AS NOTAS EXPLICATIVAS. 

2012 2011
ATIVO

Circulante
Caixa e Equivalentes (nota 5) 24.856.660         28.270.964        

Tributos a Recuperar ou Compensáveis (nota 6) 3.238.400           3.091.505          

Adiantamentos a Empregados 222.603              160.443             

Despesas  Antecipadas 40.727                81.332               

Outros Créditos 10.484                15.729               

28.368.874         31.619.973        

Não Circulante
Realizável a longo prazo

Depósitos Judiciais (nota 7) 1.899.300           1.887.652          

Imobilizado (nota 8) 2.613.829           3.075.281          

Intangível (nota 9) 1.636.398           2.004.050          

6.149.527           6.966.983          

TOTAL DO ATIVO 34.518.401         38.586.956        

CNPJ 06.977.747/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 



 

125 
 

 

2012 2011
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante
Fornecedores Nacionais (nota 13) 3.332.497          1.903.804          

Retenções Tributárias 20.059               389.428             

Obrigações Trabalhistas e Sociais (nota 14) 6.031.199          5.305.055          

Dividendos Propostos (nota 19) -                         3.165.319          

Obrigações com a Cessão de Pessoal (nota 15) 313.952             414.843             

Previdência Privada Complementar (nota 11) 897.144             754.522             

Retenções Contratuais -                         167.813             

10.594.851        12.100.784        

Não Circulante
Provisões para Contingências (nota 10) 96.000               70.837               

96.000               70.837               

Patrimônio Liquido
Capital Subscrito (nota 16) 20.544.367        20.544.367        

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (nota 17) 5.650.000          5.650.000          

Reserva Legal -                         220.968             

Prejuízos Acumulados (2.366.817)         -                         

23.827.550        26.415.335        

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 34.518.401        38.586.956        

CNPJ 06.977.747/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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2012 2011
RECEITA BRUTA DE SUBSÍDIOS PÚBLICOS

Recursos Recebidos do Tesouro Nacional (nota 20A) 75.583.758          67.421.805          

RECEITA LÍQUIDA DE SUBSÍDIOS PÚBLICOS 75.583.758          67.421.805          

CUSTOS DOS SERVIÇOS
Remunerações (nota 21) (24.730.985)         (22.261.445)         

Encargos Sociais (6.733.726)           (5.198.291)           

Benefícios (nota 21) (4.803.916)           (3.419.343)           

Materiais (95.023)                (112.115)              

Serviços de Terceiros (9.136.872)           (11.909.950)         

Taxas Municipais e Estaduais (240)                     -                           

Gerais de Funcionamento das Instalações (37.353)                (79.242)                

Gerais da Administração (1.447.854)           (1.377.700)           

(46.985.969)         (44.358.086)         

LUCRO BRUTO 28.597.789          23.063.719          

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Remunerações (nota 21) (13.119.615)         (12.058.587)         

Encargos Sociais (3.483.048)           (2.846.635)           

Benefícios (nota 21) (2.474.735)           (1.916.229)           

Materiais (148.431)              (274.221)              

Serviços de Terceiros (4.278.236)           (3.566.489)           

Taxas Municipais e Estaduais (32.569)                (16.670)                

Provisões para Contingências (25.163)                -                           

Gerais de Funcionamento das Instalações (7.139.723)           (6.903.717)           

Gerais da Administração (972.584)              (896.088)              

Receitas / Despesas Financeiras 277.249               525.083               

Outras Receitas / Despesas operacionais 262.935               5.051                   

Reembolso de Custos e Despesas - Leilões ANEEL (nota 20B) -                           11.448.296          

(31.133.920)         (16.500.206)         

LUCRO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (2.536.131)           6.563.513            

Despesa com Provisões de IRPJ e CSLL -                           (2.144.147)           

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (nota 18) (2.536.131)           4.419.366            

CNPJ: 06.977.747/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO
(Em  reais)

EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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Capital Social

Adiantamento 
para Futuro 
Aumento de 

Capital

Reserva  
Legal

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados
Total

Saldos em 31/12/2011 20.544.367     5.650.000       220.968  -                   26.415.335 

Ajustes Exercícios Anteriores -                      -                     (51.654)   -                   (51.654)       

Lucro Líquido do Exercício (nota 18) -                      -                     -              (2.536.131)   (2.536.131)  

Reserva Legal (nota 18) -                      -                     (169.314) 169.314       -                  

Saldos em 31/12/2012 20.544.367     5.650.000       -              (2.366.817)   23.827.550 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE
CNPJ: 06.977.747/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO

(Em reais)
PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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2012 2011

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) do exercício (nota 18) (2.536.131)               4.419.366              

Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação e amortização 1.438.952                1.429.631              

Ajuste de exercicios anteriores (51.654)                    -                             

(1.148.833)               5.848.997              

Redução (aumento) nos ativos operacionais
Tributos a recuperar ou compensáveis (146.895)                  (1.782.704)             

Adiantamentos a Empregados (62.160)                    14.322                   

Despesas antecipadas 40.605                     (23.483)                  

Depositos Judiciais (11.648)                    -                             

Outros Créditos 5.245                       29.350                   

(174.853)                  (1.762.515)             
Aumento (redução) nos passivos operacionais

Fornecedores Nacionais 1.428.693                (979.554)                

Retenções Tributárias (369.369)                  (11.203)                  

Obrigações Trabalhistas e Sociais 726.144                   401.145                 

Obrigações com a Cessão de Pessoal (100.891)                  (50.833)                  

Provisões para Contingências 25.163                     (13.440)                  

Previdência Privada Complementar 142.622                   32.140                   

Retenções Contratuais (167.813)                  (226.934)                

1.684.549                (848.679)                

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 360.863                   3.237.803              

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição / (baixa) do imobilizado (nota 8) (325.212)                  (519.715)                

Aquisição de intangível (nota 9) (284.636)                  (393.125)                

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos (609.848)                  (912.840)                

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Adiantamento para futuro aumento de capital -                               5.650.000              

Pagamentos de dividendos (3.165.319)               -                             

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos (3.165.319)               5.650.000              

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (3.414.304)               7.974.963              

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 28.270.964              20.296.001            

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (24.856.660)             (28.270.964)           

3.414.304                7.974.963-              

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
PARA OS EXERÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO

(Em reais)

EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 



 

129 
 

2012 2011

Receitas 75.855.004      67.421.805      
1.1 Subsídios Públicos (nota 20) 75.583.758      67.421.805      

1.2 Outras Receitas 271.246           -                       

Insumos 15.568.164      17.797.303      
2.1 Materiais, utilidades, serviços de terceiros e outros 15.568.164      17.795.066      

2.2 Outros -                       2.237               

Valor Adicionado Bruto 60.286.840      49.624.502      

Depreciação e Amortização 1.438.951        1.429.630        

Valor Adicionado Líquido produzido 58.847.889      48.194.872      

Valor Adicionado recebido em transferência 376.614           12.031.159      
6.1 Receitas Financeiras (nota 20) 360.574           553.802           
6.2 Reversão de Custos e Despesas (nota 20) 16.040             29.061             

6.3 Reembolso de Custos e Despesas - Leilões ANEEL (nota 20) -                       11.448.296      

Valor Adicionado Total a Distribuir 59.224.503      60.226.031      

Distribuição do valor adicionado
8.1 Pessoal 49.631.661      43.019.559      
8.1.1 Remuneração Direta 39.093.940      35.499.039      

8.1.2 Benefícios (nota 21) 7.278.651        5.335.572        

8.1.3 FGTS 3.259.070        2.184.948        

8.2 Governos (Impostos, taxas e contribuições) 6.990.513        8.184.118        
8.2.1 Federais (inclui a contribuição previdenciária e sindical) 6.957.704        8.011.995        

8.2.2 Estaduais (inclui IPVA) 1.296               8.800               
8.2.3 Municipais 31.513             163.323           

8.3 Remuneração do capital de terceiros 5.138.460        4.602.988        
8.3.1 Juros 83.325             4.821               
8.3.2 Alugueis 4.997.713        4.574.269        

8.3.3 Outras 57.422             23.898             

8.4 Remuneração dos Capitais próprios (2.536.131)       4.419.366        
8.4.1 Lucros retidos / Prejuízo do exercício (nota 18) (2.536.131)       4.419.366        

Total da Distribuição do Valor Adicionado 59.224.503      60.226.031      

CNPJ: 06.977.747/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO
(Em  reais)

1

EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE

2

3

4

5

6

7

8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

(Valores expressos em Reais) 
 
 
CONTEXTO OPERACIONAL 

 

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, vinculada ao Ministério de Minas e Energia – MME e constituída nos termos da Lei nº 
10.847, de 15 de março de 2004, e regulamentada pelo Decreto n.º 5.184 de 16 de agosto de 2004. 

 
A EPE tem como atividade principal prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a 
subsidiar o planejamento do setor energético, tais como: energia elétrica, petróleo e gás natural e seus 
derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.  

 

Compete também a EPE: 

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

compartilhados com países limítrofes; 
• Obter a licença prévia ambiental e a declaração de disponibilidade hídrica necessárias às licitações 

envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica e de transmissão de energia elétrica 
selecionados. 

 
O Estatuto Social da EPE foi aprovado pelo Decreto n.º 5.184, de 16 de agosto de 2004. 

 

A partir da publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA n° 11.647, de 24 de março de 2008, a EPE 
passou a integrar o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Na qualidade de empresa pública 
dependente, vinculada ao MME, a Empresa, a partir de abril de 2008, passou a receber subsídios 
públicos para custeio e investimento de suas atividades comerciais. 

 

A EPE declara que está adotando as Leis de nº 11.638, de 28 dezembro de 2007 e nº 11.941, de 27 de 
maio de 2009 e que optou pela adoção do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC das Pequenas e 
Médias Empresas - PME (NBC T 19.41), em vista de que: 

 

a) Não tem obrigação pública de prestação de contas, por não possuir instrumentos financeiros e 
nem ativos em condição financeira; 

b)  Elaboram Demonstrações Contábeis para fins gerais para usuários externos. 
 

RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
 

As Demonstrações Contábeis da EPE estão de acordo com o CPC PME emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis. As políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados. 

 



 

131 
 

Para atender a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, o DL nº 200/67 de 25 de fevereiro de 2007, e a 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal, e 
considerando todas as alterações introduzidas nestes dispositivos legais, a EPE vem praticando, a partir 
de 2008, também a Contabilidade aplicada ao setor público por intermédio do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, que permite o acompanhamento da execução 
orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços, o 
levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. 

 

Base de preparação das principais políticas contábeis 
 

A preparação de Demonstrações Contábeis em conformidade com o CPC para PMEs requer o uso de 
certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da 
Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis. 

 

Conversão de moeda estrangeira 
 

Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

Os itens incluídos nas Demonstrações Contábeis são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Empresa atua (“moeda funcional”). As Demonstrações Contábeis estão 
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da EPE, e também a sua moeda de apresentação. 

 

Caixa e equivalentes de caixa 

 
Caixa e equivalentes de caixa registrados na conta única do Tesouro Nacional. 

 
A partir da migração do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais para Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social, ocorrida em 2008, os saldos disponíveis em conta bancária junto ao Banco do 
Brasil, aplicados no Fundo de Renda Fixa BB-Extra mercado FAE, provenientes de recursos gerados 
pela EPE, foram recolhidos ao Tesouro Nacional, em conta única, identificados em fonte de recursos 
próprios e vinculação especifica na Unidade Gestora da Empresa. 

 

Também foram alocados na Conta Única como recursos próprios os valores recebidos do MME, 
relativos aos créditos decorrentes de prestações de serviços realizadas até março de 2008 e liquidados 
após a migração para Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, bem como os valores dos custos de 
estudos de viabilidade de projetos hidrelétricos e de transmissão reembolsados pelas concessionárias 
de energia elétrica vencedoras de leilões de energia e de redes de transmissão. 

 

A partir do recolhimento dos recursos próprios para a Conta Única os valores disponíveis não estão 
sendo remunerados pelo Tesouro Nacional. 

 

Instrumentos Financeiros Básicos 

 
A EPE não possui instrumentos financeiros.  

 

Contas a Receber de Clientes 
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A partir da migração do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais para o Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social, ocorrida em 2008, a EPE deixou de emitir faturamento contra o MME. 

 

Investimentos em coligadas 

 
A atividade da EPE, definida em seu Estatuto Social, conforme contexto operacional, não contempla 
participações em empresas coligadas e interligadas. 

 

Imobilizado 

 
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da 
depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos 
diretamente atribuíveis aos bens necessários para uso da administração. 
 
O valor contábil das peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são 
contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos. 

 
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos serão revisados e ajustados, se 
necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço. 
 

Ativos Intangíveis 

 
Software 

 
As licenças adquiridas separadamente são registradas pelo custo histórico. A amortização é calculada 
pelo método linear para alocar o custo das licenças. 

 
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para sua 
utilização. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável de três a cinco anos. 

 
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de amortização dos ativos serão revisados e ajustados, se 
necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço. 

 
 
 

Fornecedores 

 
As contas a pagar aos fornecedores são reconhecidas pelo valor justo. 

 

Provisões 

 
As provisões para ações judiciais são reconhecidas quando:  
 

a) A Empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos 
passados;  

b) É provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação;  
c) E o valor possa ser estimado com segurança. 

 

Provisões para Contingências  
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A Empresa é parte envolvida em processos judiciais em andamento de natureza trabalhista, com 
indicativo de perda provável na avaliação da Consultoria Jurídica da EPE. 
 

Beneficios a empregados 

 
Previdência Privada 

 
A partir das aprovações pelos órgãos internos da Empresa, compreendendo Diretoria Executiva e 
Conselhos de Administração e Fiscal e pelos órgãos externos da administração pública, neles 
incluindo o Ministério de Minas e Energia – MME, Departamento de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais – DEST e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 
PREVIC a EPE, na condição de Patrocinadora, celebrou Convênio de Adesão com a Fundação 
Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS visando ingressar no Plano de Previdência denominado 
“Plano EPE”, estruturado na modalidade de Contribuição Variável – CV. Para custear o referido 
Plano a EPE contribui mensalmente, paritariamente com os empregados, dirigentes ou aqueles em 
exercício de função, denominados Participantes, com parcelas calculadas sobre as remunerações, 
inclusive o 13º salário, conforme estabelecido no Plano de Custeio.  
 
Para os empregados que optaram em contribuir a partir de sua admissão, a titulo de tempo de 
serviços passados, a EPE contribui com a mesma importância, nas condições estabelecidas no 
Regulamento Específico do Plano de Previdência ELETROS/EPE. 
 
Foram definidas as seguintes contribuições previdenciárias para os Participantes e Patrocinadora: 

 
• 3% (três por cento) da parcela de remuneração mensal compreendida até o valor do teto de 

contribuição da Previdência Social e, 
• 11% (onze por cento) da parcela de remuneração que exceder o limite do teto da Previdência 

Social. 

Por opção do Participante a contribuição mensal poderá ser reduzida semestralmente em 25% (vinte 
e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por cento), ocorrendo também a redução da contribuição 
básica da Patrocinadora. 
 
Dado às características definidas no Plano CV não existem obrigações adicionais da Patrocinadora 
após efetuar os pagamentos das contribuições.  
 
As contribuições feitas pela Patrocinadora são reconhecidas como despesas de benefícios concedidos 
a empregados.  

 

Reconhecimento da Receita 

 

A EPE tem como atividade principal estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 
setor energético, tais como: energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, 
fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.  

 
A Empresa reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurada com segurança; (ii) é 
provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e (iii) quando critérios específicos 
tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme descrição a seguir: 
 
a) Receita de Subsídios Públicos 
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 A partir da publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA n° 11.647, de 24 de março de 2008, a EPE 
passou a integrar o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Na qualidade de empresa pública 
dependente, vinculada ao MME, a Empresa, a partir de abril de 2008, passou a receber subsídios 
públicos para custeio e investimento de suas atividades comerciais na Unidade Gestora - UG 325001. 

 

O relacionamento comercial com o MME por intermédio de Contrato de Prestação de Serviços 
deixou de existir e consequentemente cessou a emissão de faturamentos. Entretanto a Empresa 
poderá futuramente prestar serviços a terceiros, ensejando a emissão de Notas Fiscais de Serviços.  

 
b) Receita financeira 

 

A receita financeira é decorrente da atualização da taxa Selic de tributos a compensar, atualização 
monetária dos custo e despesas reembolsados nos leilões realizados pela ANEEL e descontos obtidos 
em pagamentos a fornecedores. 

 

TRANSIÇÃO PARA CPC - PME 
 

Base de transição para o CPC para PMEs 

 
Aplicação do CPC para PMEs 

 

As Demonstrações Contábeis da Empresa relativas ao exercicio findo de 31 de dezembro de 2010 
foram as primeiras preparadas de acordo com as políticas contábeis do CPC para PMEs. 

 
A Empresa adotou 1º de janeiro de 2009 como data de transição. Nessa data, ela preparou as 
primeiras Demonstrações Contabeis de acordo com o CPC para PMEs, nas quais considerou todas as 
excessões obrigatórias e algumas das isenções opcionais permitidas na aplicação retrospectiva 
completa do CPC para PMEs. 

 

Explicação da transição para o CPC- PMEs 

 
Baixa de diferido que não atende aos critérios do ativo intangível 
Os custos relativos ao Ativo diferido que não correspondem à definição de ativo intangível, de 
acordo com o CPC para PMEs, foram apropriados no resultado da Empresa no ano de 2010. 
 

ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS 
 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. 
 

CAIXA E EQUIVALENTES  
 

As disponibilidades provenientes de recursos do Tesouro Nacional, também identificadas por fontes e 
vinculações, destinam-se principalmente ao pagamento de fornecedores, pessoal próprio e pessoal 
requisitado de outras empresas estatais, encargos sociais e previdência privada, vencíveis no inicio de 
2013, em consonância com as Programações Financeiras enviadas ao MME para a primeira quinzena de 
janeiro de 2013. 
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Disponibilidades 2012 2011 
 Recursos Próprios 20.405.088 25.517.587 

 Recursos do Tesouro Nacional 4.451.572 2.753.377 

Total 24.856.660 28.270.964 
 

TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPENSÁVEIS  
 

Os créditos tributários a recuperar ou a compensar originaram-se de: 

• ISS a Recuperar: Retenção a ser compensada com recolhimentos futuros; 
• INSS a Recuperar: Retenção a ser compensada com recolhimentos futuros; 
• IRPJ a Compensar: Saldo negativo de 2008, 2010 e 2011 configurado na Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica – DIPJ e originário de pagamentos e retenções maiores do que o valor devido 
ao final do ano de 2012; 

• CSLL a Compensar: Saldo negativo de 2008, 2010 e 2011 configurado na Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica – DIPJ e originário de pagamentos e retenções maiores do que o valor devido 
ao final do ano de 2012; 

• Outras retenções de tributos: Retenção e pagamentos a serem compensados. 

 

Tributos a Recuperar ou Compensáveis 2012 2011 
 ISS a Recuperar                             -    295 

 INSS a Recuperar                             -    2.727 

 IRPJ a Compensar 2.021.794 1.816.146 

 CSLL a Compensar 1.117.602 1.113.694 

 PASEP a Compensar 11.665 10.974 

 COFINS a Compensar 53.837 50.651 

 Outras Retenções e Tributos 33.502 97.018 

Totais 3.238.400 3.091.505 

 

DEPÓSITOS JUDICIAIS 
 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB realizou no exercício de 2009 o Mandado de 
Procedimento Fiscal nº 01.1.01.00.2009.001203-0, visando o cumprimento das obrigações 
previdenciárias relativas à remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais. 
 
Ao finalizar o Procedimento Fiscal foi constituído crédito previdenciário e lavrados os autos de infração 
DECAB nº. 37.200.111-4,  37.200.112-2,  37.200.113-0,  37.200.114-9, 37.200.115-7, 37.200.116-5, 
37.200.117-3, e 37.262.717-0, face ao entendimento da SRFB de descumprimentos de obrigações 
principais e acessórias, imputando à Empresa o lançamento de contribuições previdenciárias acrescidas 
de juros e multas.  A decisão da SRFB no processo administrativo tributário foi no sentido de manter o 
lançamento e tornar definitiva a constituição do crédito tributário. 
 
Em razão de tais fatos, a EPE ingressou na 13ª. Vara Federal de Brasília - DF, ajuizando ação ordinária, 
com pedido de antecipação de tutela, resultando no 
Processo nº. 18936-44.2010.01.3400, visando suspender a exigibilidade do crédito tributário de forma a 
restabelecer a Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa das 
Contribuições Previdenciárias e de Terceiros até decisão definitiva da demanda judicial. 
 



 

136 
 

Por decisão da Justiça Federal da 13ª. Vara de Brasília - DF o pedido de antecipação de tutela foi 
indeferido, facultando à EPE o direito de realizar depósito integral do débito controvertido, a fim de 
gerar de imediato os efeitos legais para suspensão da exigibilidade da cobrança e a garantia do juízo. 
 
Em 14 de junho de 2010, após autorização da Diretoria Executiva da Empresa, realizou-se o depósito 
judicial, no valor de R$ 1.887.652,43 com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário 
discutido nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº. 18936-44.2010.4.01.3400 em curso perante a 
13ª Vara Federal de Brasília – DF. Tal depósito possibilitou a emissão da Certidão Positiva com Efeito 
de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e de Terceiros em nome da EPE, em 
25 de junho de 2010, após a sua liberação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em cumprimento 
à decisão da Justiça Federal. 
 

DEPÓSITO 2012 2011 
 Contribuições Previdenciárias 1.887.652 1.887.652 

 Outros - Processos trabalhistas 11.648                             -   

Total 1.899.300 1.887.652 
 

 

IMOBILIZADO 
 

A depreciação é calculada usando o método linear para alocar seus custos, menos o valor residual, 
durante a vida útil, que é estimada como segue: 
Instalações – dez anos 
Máquinas e Equipamentos – dez anos 
Equipamentos de Informática - cinco anos 
Móveis e Utensílios - dez anos 

 

Imobilizado Instalações
Máquinas e 

Equipamentos
Equipamentos 
de informática

Móveis e 
Utensílios

Totais

 Em 31 de dezembro de 2011 378.885 502.673 1.363.277 830.446 3.075.281
 Adições (baixas) - 79 323.607 1.526 325.212

 (-) Depreciação -64.372 -62.138 -536.431 -123.723 -786.664

Em 31 de dezembro de 2012 314.513 440.614 1.150.453 708.249 2.613.829  
.  

ATIVOS INTANGÍVEIS 
 

A amortização é calculada usando o método linear para alocar seus custos, menos o valor residual, 
durante a vida útil, que é estimada em cinco anos. 

 
Intangível Softwares 

 Em 31 de dezembro de 2011 2.004.050 
 Adições (baixas) 284.636 

 (-) Amortização -652.288 

Em 31 de dezembro de 2012 1.636.398 

 

AÇÕES JUDICIAIS  
  

Os valores representam uma provisão para ações judiciais contra a Empresa e de responsabilidade 
subsidiária resultantes de processos trabalhistas e cíveis. As obrigações recorrentes no final do exercício 
foram avaliadas pela administração através da revisão das ações individuais e da discussão da posição 
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da Empresa com seus advogados. Como existem ações individuais ou valores que ainda estão sendo 
discutidos, o montante das obrigações correspondentes é incerto. A EPE estima liquidar essas 
obrigações ou obter decisões favoráveis nas ações correspondentes durante os próximos 5 anos. 
 

 
Processos 2012 2011 
Trabalhistas - 70.837 

Cíveis 96.000   

Total 96.000 70.837 
 

OBRIGAÇÕES DE BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 
 

Os gastos com a previdência privada complementar relativos à contribuição da Patrocinadora foram de 
R$ 2.909.520 em 2012 (R$ 2.520.222 em 2011). 

 
As obrigações financeiras da EPE com a ELETROS registradas no Passivo Circulante estão sendo 
cumpridas integralmente, são vencíveis até o 5º. dia útil do mês subsequente aos descontos e ou aportes 
diretos dos Participantes, paritariamente com a contribuição da Patrocinadora e apresentam os seguintes 
saldos em 31 de dezembro:    
 

Obrigações registradas no Balanço Patrimonial 2012 2011 
 A - Com Contribuições dos Empregados 438.103 358.705 

 B - Com Contribuições da Patrocinadora 459.041 395.817 

 897.144 754.522 
 
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E EMPREGADOS 
 

A maior e a menor remuneração paga a empregados, tomando como base o mês de dezembro de 2012, 
foi de R$ 20.723,60 e R$ 2.191,31, respectivamente, de acordo com o Plano de Cargos e Salários da 
EPE, aprovado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST. A 
remuneração dos dirigentes, com base em dezembro de 2012, correspondeu a um honorário de R$ 
26.723,00. 

 
FORNECEDORES 
 

As obrigações com fornecedores nacionais de materiais e serviços, no montante de R$ 3.332.497 são 
vencíveis em 2013. 
 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 
 

 Obrigações Trabalhistas e Sociais 2012 2011 
   Provisões de férias a pagar 4.738.613 4.362.993 

   INSS a Recolher 789.659 629.534 

   FGTS a Recolher 368.175 298.267 

   Outros 134.752 14.261 

Total 6.031.199 5.305.055 
 
OBRIGAÇÕES COM A CESSÃO DE PESSOAL 
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As obrigações apresentadas neste grupo decorrem da requisição de empregados a órgãos públicos ou 
empresas estatais, os quais tiveram origem nas movimentações de dezembro de 2012 e seus vencimentos 
ocorrerão no inicio de 2013. A seguir está apresentado o quadro comparativo: 

 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL SOCIAL 
 

O Capital Social da EPE é de R$ 20.544.367 (vinte milhões quinhentos e quarenta quatro mil e 
trezentos e sessenta sete reais) totalmente integralizado pela União. 

 
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 

 
Na qualidade de empresa pública dependente, vinculada ao MME, a Empresa passou a receber, além dos 
subsídios públicos, registrados na receita operacional, recursos do Tesouro Nacional sob a forma de 
adiantamentos para futuro aumento de capital, para utilização no custeio e investimento de suas 
atividades comerciais. 
 
O montante recebido no exercício de 2011 foi de R$ 5.650.000, registrado no Patrimônio Líquido, com a 
finalidade exclusiva de futuramente serem capitalizados, mediante proposta da Diretoria Executiva, para 
aprovação nos Conselhos de Administração e Fiscal e após a anuência dos Ministros de Minas e Energia 
e da Fazenda o encaminhamento para a emissão de Decreto Presidencial visando a alteração do capital 
social, em conformidade com o Estatuto Social da EPE.  

 
 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 
 

A EPE apresentou no exercício de 2012 um Prejuízo de R$ 2.536.131, enquanto que no exercício 
anterior registrou um lucro de R$ 4.419.366. Contribuiu para apuração do resultado negativo os 
recursos financeiros disponibilizados em 2013 relativos às despesas apropriadas em 2012, retificados 
pelas depreciações e amortizações, líquidas dos investimentos realizados no período de janeiro a 
dezembro de 2012. 

 

O saldo de Reserva Legal acumulada do exercício de 2011 (R$ 220.968) sofreu alteração no exercício 
de 2012, no valor de (R$ 51.654), registrada como ajuste de exercícios anteriores. O saldo remanescente 
(R$ 169.314) foi utilizado para compensar parte do prejuízo do exercício de 2012, em conformidade 
com a Lei 6.404/76.  

 
 

REMUNERAÇÃO AO ACIONISTA 
 

O Estatuto Social da EPE, Capítulo IX, artigo 29, estabelece um dividendo mínimo obrigatório de 25% 
(vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido ajustado para pagamento de remuneração ao seu 
acionista. Como no exercício de 2012 a EPE apurou prejuízo, não se aplicou o disposto no Estatuto. O 
dividendo provisionado referente resultado apurado no ano de 2011 foi totalmente pago em 2012 no 
valor de R$ 3.165.319. 
 

Outras Obrigações 2012 2011 
Órgãos Públicos - 33.000 

Estatais 313.952 381.843 

Total Geral 313.952 414.843 
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RECEITA  
 

A composição das receitas: 
 

a) Subsídios Públicos 2012 2011 
 Recursos recebidos do Tesouro Nacional 75.583.758 67.421.805 

      
b) Reembolso de Custos de Despesas     

 Leilões ANEEL - 11.448.296 

      
c) Outras Receitas     

 Receita Financeira  360.574 553.801 

 Reversão de custos/despesas 16.040 29.061 

 Outras Receitas 271.246 - 

Total 76.231.618 79.452.963 
 
 

CUSTOS E DESPESAS DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS A EMPREGADOS: 
 

Natureza das despesas 2012 2011 
 Remunerações (salários, provisões de férias e 13º) 37.850.601 34.320.032 

 Previdência Privada Complementar - Eletros 2.909.519 2.520.222 

 Auxilio Alimentação e Transporte 3.202.041 1.871.732 

 Auxílio Moradia e Creche 465.830 304.708 

 Assistência Médica e Odontológica 701.260 638.910 

Total 45.129.251 39.655.604 
 
 

CONCILIAÇÃO ENTRE O BALANÇO SOCIETÁRIO E O BALANÇO SIAFI 
 

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

 
Descrição Lei 6.404/76 Lei 4.320/64 Diferença Obs. 

Ativo Circulante 30.268.173 29.967.994 300.179 a 
Ativo Não Circulante 4.250.228 4.413.398 (163.170) b 

Passivo Circulante (10.690.851) (10.327.518) 363.333 c 
Patrimônio Líquido (23.827.550) (24.053.874) (226.324) d 

a) As diferenças apuradas no Ativo Circulante são decorrentes, principalmente da utilização de créditos 
tributários registrados na conta de tributos a compensar, para pagamento de imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro líquido, em decorrência da apuração de base positiva de contribuição 
social sobre lucro líquido e lucro real, no ano de 2012, registradas na contabilidade aplicada ao setor 
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público em janeiro de 2013, bem como os adiantamentos de férias concedidos aos empregados em 
dezembro de 2012 e reconhecidas como despesa no SIAFI. 

b) As diferenças no Ativo Não Circulante são decorrentes do critério de contabilização no SIAFI para os 
bens do Ativo Imobilizado, registrados inicialmente como despesa orçamentárias e posteriormente 
transferidas para compor as contas próprias do Ativo Imobilizado, tendo sido ajustadas em janeiro de 
2013. 

 
c) As diferenças identificadas no Passivo Circulante referem-se às provisões feitas nas contas de 

fornecedores relativas à competência dezembro de 2012, registrados na contabilidade societária em 
dezembro de 2012 e no SIAFI em janeiro de 2013. 

 

d) As diferenças no patrimônio líquido estão diretamente relacionadas aos critérios utilizados na 
contabilidade aplicada ao setor público, citados nos itens (a), (b) e (c), principalmente com tributos 
apurados sobre o lucro (Contribuição Social e Imposto de Renda), adiantamento de férias, as provisões 
de fornecedores de materiais e serviços e dividendos a pagar, de bens e serviços destinados ao ativo 
imobilizado e reconhecidos como despesas, registrados na contabilidade societária em dezembro de 2012 
e na contabilidade aplicada ao setor público em janeiro de 2013. 

 
 

Maurício Tiomno Tolmasquim 
Presidente 

 
 
 

 

José Carlos de Miranda Farias Amílcar Gonçalves Guerreiro 

Diretor Diretor 

 

  

Alvaro Henrique Matias Pereira Elson Ronaldo Nunes 

Diretor Diretor 
 
 
 

                                                                        Domínio Contabilidade Ltda 

Sérgio Araujo de Souza Marluci Azevedo Rodrigues 
CRC-RJ 083337/O-1 Contador CRC/RJ 059203/O-4 S DF Tec. Contábil 

 

 

 

 

 

 

 


